
   ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ НА  

     НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА 

    СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

„Екип на пълни обороти  

– мотивационни техники за  

управление на екип.  

Управление на конфликти.“ 

5 – 6 октомври 2015 г., Варна  

Обучението е предназначено за мениджъри, специа-

листи по човешки ресурси, специалисти от социал-

ните услуги за деца и лица, представители на об-

щинска и областна администрация и др. 

Целите на обучението е да се усвоят и развият 

умения за: 

 Познаване на динамиката и механизмите на 

успешните екипи 

 Създаване и ефективно управление на екипи  

 Мотивация на служителите за постигане цели-

те на организацията 

 Изграждане на принадлежност и ангажираност 

на служителите 

Програмата включва: 

 Практични упражнения и игри, които целят при-

добиване, развиване и трениране на специ-

фични умения, свързани с темата. 

Такси за участие: Редовна такса: 75 лв.  

Такса за членове на НАСО: 50 лв. 

Цената включва: лекции, консултации, работни 

материали, зала с включено техническо оборуд-

ване, кетъринг, удостоверение за участие в обу-

чението.  

Вижте още: Подробности за обучението, Регист-

рационен формуляр 
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КАЛЕНДАР 

 

22 септември - Ден на Независимостта на Бълга-

рия 

23 септември - Празник на плодородието и рав-

ноденствието 

25 септември - Празник на град Добрич 

Имен ден: Ефросиния, Сергей 

26 септември - Европейски ден на езиците 

Световен ден на контрацепцията 

Празник на град Карнобат 

27 септември - Световен ден на туризма 

НАСО    

Nasoki.bg 

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 

30 септември 2015 г. 

http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/304-5-6
http://www.naso.bg/images/files/Varna_October2015.pdf
http://www.naso.bg/images/files/Varna_October2015.pdf
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
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НОВИНИ ОТ НАСО 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Шести конгрес на семействата на хората с психични раз-

стройства 

На 19 и 20 септември в София се проведе Шестия конгрес на 

семействата на хората с психични разстройства. Конгресът 

се организира от EUFAMI – Европейската федерация на асо-

циациите на семействата на хора с психични заболявания, а 

Национален алианс за социална отговорност беше партньор 

на събитието. Мотото на Конгреса беше „Когато Изтокът сре-

ща Запада – Семействата в сърцето на Европа“ и основният 

фокус беше поставен върху ролята на семействата в проце-

са на подкрепа и ресоциализация на хората с психични разс-

тройства. В събитието участваха над 130 делегати от Фин-

ландия, Франция, Словения, Великобритания, Белгия, Герма-

ния, Литва, Испания, Норвегия, Малта, Русия, Израел, както 

и социални и здравни експерти от България и членове на 

семейства на хора с психични разстройства.      Вижте повече 

НАСО проведе среща с Борда на EUFAMI 

На 18 септември 2015 г. в София се проведе среща между 

екип на Национален алианс за социална отговорност и Бор-

да на EUFAMI – Европейската федерация на асоциациите на 

семействата на хора с психични заболявания. Мисията на 

EUFAMI е да представлява всички членове на семейства на 

хора, засегнати от сериозни психични разстройства и заболя-

вания на европейско ниво с цел защита и подкрепа на техни-

те права и интереси. Повод за срещата беше предстоящия 

през следващите два дни Шести конгрес на EUFAMI под мо-

тото „Когато Изтокът среща Запада – Семействата в сърцето 

на Европа“, в който НАСО е партньор по организацията. Чле-

новете на НАСО имаха възможност да участват в Конгреса 

безплатно.                                                              Вижте повече 

Национална приемна на НАСО и АСП 

След своеобразна лятна ваканция, на 17 септември 2015 г. 

се проведе първото есенно издание на Националната кон-

султативна приемна на Агенцията за социално подпомагане 

и Национален алианс за социална отговорност. Експертната 

дискусия се фокусира върху въпроси и казуси, свързани с 

работата на специалистите в социални услуги за деца и се-

мейства. Сред разгледаните теми беше процедурата за ра-

бота с деца с неизяснен статут - основно деца-чужденци, 

които нямат придобит статут на пребиваване в страната. 

Стана ясно, че децата с неизяснен статут в страната се тре-

тират като деца в риск и затова Държавна агенция за закрила 

на детето (ДАЗД) и съответната Дирекция "Социално подпо-

магане" трябва да бъдат информирани задължително.  

Вижте повече 

 Съдът на ЕС излезе с решение срещу 

"социалния туризъм" 

 ЕК формулира три стъпки за преодоляване на 

трайната безработица 

 Вицепремиерът Ивайло Калфин връчи 81 до-

говора за финансиране на социални дейности 

на общини в цялата страна 

 Министерският съвет прие Националната 

програма за закрила за детето за 2015 г. 

 Споразумението между МБВР и МФ влиза в 

Народното събрание 

 Ивайло Калфин: Минималната заплата да се 

определя според бранша 

 Дуалното образование с официален старт 

 Утвърдени са позициите и съставът на бъл-

гарската делегация за 70-та сесия на Общото 

събрание на ООН 

 Нови 5 702 908 лв. за развитие на средното 

образование 

 НДК и Резиденция "Бояна" ще домакинстват 

събитията по време на българското председа-

телство на Съвета на ЕС 

 Правителството отпусна допълнителни сред-

ства за бежанците 

 Кръгла маса: Едновременно повишаване на 

доходите и конкурентоспособността 

 Повечето учители не знаят как да интегрират 

деца с увреждания 

 Безработицата продължава да намалява и през 

август 

 Над 80% подкрепа за принципите и ценностите 

на деинституционализацията на децата, показа 

изследване 

 1076 деца от новите центрове за настаняване 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1715-2015-09-21-08-55-29
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1714-eufami-2
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1713-2015-09-18-05-27-56
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2853-2015-09-21-09-51-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2853-2015-09-21-09-51-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2827-2015-09-19-08-39-39
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2827-2015-09-19-08-39-39
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2821-81
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2821-81
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2821-81
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2825-2015-8
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2825-2015-8
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2832-2015-09-19-08-50-31
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2832-2015-09-19-08-50-31
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2844-2015-09-19-09-26-17
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2844-2015-09-19-09-26-17
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2838-2015-09-19-09-02-07
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2836-70-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2836-70-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2836-70-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2835-5-702-908
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2835-5-702-908
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2830-2015-09-19-08-47-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2830-2015-09-19-08-47-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2830-2015-09-19-08-47-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2829-2015-09-19-08-46-17
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2829-2015-09-19-08-46-17
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2823-2015-09-18-06-17-32
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2823-2015-09-18-06-17-32
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2841-2015-09-19-09-15-30
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2841-2015-09-19-09-15-30
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2837-2015-09-19-08-57-37
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2837-2015-09-19-08-57-37
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2828-80-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2828-80-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2828-80-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2826-1076-15


 Вицепремиерът Калфин откри Дневен център 

за хора с увреждания в Златица 

 Три центъра за настаняване от семеен тип за 

деца бяха открити в гр. Велико Търново 

 Нов дневен център ще предлага грижа за хора-

та с ментални увреждания в Бургас 

 Център за подпомагане на хора с увреждания 

ще отвори врати в Поморие 

 Бургас ще има Център за деца с церебрална 

парализа и аутизъм 

 Две нови социални услуги за деца и младежи 

откриха в Исперих 

 Център за майчино и детско здраве отваря 

врати в МБАЛ - Монтана 

 Кръгла маса за деинституционализацията в 

Сливен 

 Нов център за възрастни хора с деменция в 

Мамарчево 

 Център за деца и възрастни с увеждания 

„Зорница“ в Благоевград ще получи нов облик 

 Откриха Общностен център за деца в пловдив-

ския квартал "Изгрев" 

 Първи новодомци в общинските социални жи-

лища във Видин 

 АСП ще раздава хранителни помощи в парт-

ньорство с БЧК - Русе 

 Топъл обяд за 247 ивайловградчани 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на Индикативна годишна работна програма 

за 2016 г. на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

2014 – 2020 г.  

 Проект на Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Наредбата за условията 

и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения 

за работа на чужденци в Република България 

 Единна национална стратегия за повишаване на 

събираемостта на приходите, справяне със сенчес-

тата икономика и намаляване на разходите за спаз-

ване на законодателството 2015-2017 г. и Плана за 

действие към нея 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Певица на 15 години спечели конкурса 

“Надмощие на духа” 

 Инициативата "Талантът преди всичко" съби-

ра различни таланти в Бургас 

 Петима творци ще получат държавни парични 

награди 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 Дарение вместо букети на 15 септември във 

Варна 

 ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово зарадва първокласни-

ците в града с учебни помагала 

 Microsoft ще дари 75 милиона долара за обра-

зование по компютърни науки 

 Започна второто издание на конкурса на 

Chivas за социални бизнес идеи 

от семеен тип влязоха в училище на 15 сеп-

тември 

 Административната тежест за бизнеса е нама-

ляла с 14.6 млн. лв. годишно 

 Нови 635 км магистрали и над 17 хил. км реха-

билтирани пътища 

 Всеки десети абитуриент иска да учи в чужби-

на 

 Силен интерес за проекти в сферата на здра-

веопазването и здравните услуги в селата 

 „Детска и младежка зона“ - Комплекс от услу-

ги за деца в конфликт със закона беше открит 

в Сливен 

 Две социални услуги започват от 1 октомври в 

Дупница 

http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2822-2015-09-18-06-15-55
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2822-2015-09-18-06-15-55
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http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2849-2015-09-19-09-53-58
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2850-2015-09-19-09-56-16
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2850-2015-09-19-09-56-16
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2851-2015-09-19-10-00-16
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2851-2015-09-19-10-00-16
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2852-2015-09-19-10-01-14
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http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2854-2015-09-21-09-53-02
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2855-2015-09-21-09-53-57
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2855-2015-09-21-09-53-57
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2856-247
http://www.eufunds.bg/document/8333
http://www.eufunds.bg/document/8333
http://www.eufunds.bg/document/8333
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1818
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1818
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1818
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1818
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1817
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1817
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1817
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1817
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1817
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2845-15
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2845-15
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2848-2015-09-19-09-51-52
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2848-2015-09-19-09-51-52
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2834-2015-09-19-08-53-24
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2834-2015-09-19-08-53-24
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2864-15
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2864-15
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2863-2015-09-21-10-11-57
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2863-2015-09-21-10-11-57
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2861-microsoft-75
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2861-microsoft-75
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2858-chivas-2
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2858-chivas-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2826-1076-15
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2826-1076-15
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2833-14-6
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2833-14-6
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2831-635-17
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2831-635-17
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2862-2015-09-21-10-06-49
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2862-2015-09-21-10-06-49
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2846-2015-09-19-09-46-23
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2846-2015-09-19-09-46-23
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2857-2015-09-21-09-56-49
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http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2859-1-6
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2859-1-6
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

 

Албена Димитрова, управител на ЦОП-Плевен и пред-

ставител на НАСО за Плевен, която на 23 септември 

празнува своя рожден ден. 

 

Камелия Грозева, представител на НАСО за Сливен, 

която на 24 септември празнува своя рожден ден. 

 

Стефана Цанкова, координатор на EASPD, която на 

25 септември празнува своя рожден ден. 

 

Юксел Ахмед, кмет на Дулово, който на 25 септемв-

ри празнува своя рожден ден. 

 

Жителите и гостите на градовете Добрич и Карно-

бат, които през тази седмица отбелязват празник на 

своите населени места. 

18 - 27 септември  -  Публичен достъп на всички заинтере-

совани лица до новата функционалност на ИСУН за отчита-

не на проектни предложения 

23 - 24 септември – Варна, Първа мониторингова визита 

от страна на Европейската комисия за дейността на фонд 

„Солидарност" в България и изпълнението на проекта на 

община Варна. 

23 септември - София, Информационна кампания на Уп-

равляващия орган на Оперативна програма „Наука и обра-

зование за интелигентен растеж“ 

ИНТЕРВЮ 

 Мария Габриел: Националната кампания 

„Насилието над жените: да отворим очи и 

нарушим мълчанието!“ си поставя за цел да 

говорим открито и със силен глас за пробле-

ма 

Плевен, Изнесена приемна "Да честваме заедно 

ИНТЕРРЕГ" 

Тунджа, „Актуални възможности финансирани от 

ЕСИФ“ 

Монтана, Ямбол, 25 години ИНТЕРРЕГ 

Летница, Информационна среща „Образовани, Ин-

формирани и Целеустремени (ОИЦ) – в област Ло-

веч“ 

Ловеч, Информационна среща „Образовани, Ин-

формирани и Целеустремени (ОИЦ) – в област Ло-

веч“ 

София, Представяне на Оперативна програма 

"Околна среда 2014-2020 г." 

24 септември – Бургас, Второ издание на "Езикова борса 

Бургас" 

Бургас, Инициатива „Талантът преди всичко“ 

Перник, Златица, Враца, Видин, Добрич, Силистра - 

Да честваме заедно ИНТЕРРЕГ 

Априлци, Троян - Информационна среща 

„Образовани, Информирани и Целеустремени 

(ОИЦ) – в област Ловеч“ 

Хисаря - Актуални възможности за еврофинансира-

не 

Сливен - Информационна кампания на Управлява-

щия орган на Оперативна програма „Наука и обра-

зование за интелигентен растеж“ 

25 септември – София, Информационен ден, посветен на 

Научната програма на НАТО „Наука за мир и сигурност“ 

Копривщица, Актуални и предстоящи процедури по 

оперативните програми 2014-2020 

Кърджали, Информационна кампания на Управля-

ващия орган на Оперативна програма „Наука и об-

разование за интелигентен растеж“ 

Ямбол, „Актуални възможности финансирани от 

ЕСИФ” 

Сандански, Кърджали, Да честваме заедно ИН-

ТЕРРЕГ 

25 – 27 септември – Ню Йорк, 70-та редовна сесия на 

Общото събрание на Организацията на обединените на-

ции 

4 - 6 ноември - Атина (Гърция), Обучение "Борба с бед-

ността и социалното изключване, достоен живот за всич-

ки, младеж, гражданско участие, хармонично развитие", по 

проект LADDER НСОРБ 
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24 септември – София, Дискусионна среща 

„Алтернативни препоръки по Европейски семестър“ 

24 – 25 септември – Бургас, Обмен на опит „Социална 

услуга в подкрепа на деца и семейства - случаи на раз-

дяла/развод и затруднения в осъществяване на регла-

ментираните контакти между родител и дете“ 

28 – 29 септември – Димитровград, Обучение 

„Успешни презентации. Презентационни умения.“ 

29 септември – Пловдив, Честване на 10-годишнината 

на КСУДС – Пловдив 

30 септември – Смолян, Форум на социалните услуги 

„Деинституционализация на възрастни хора“ 

1 октомври - Перник, Форум на социалните услуги 

„Предизвикателства в развитието на социалните услуги 

- интегрирани услуги“ 

Повече подробности за възможностите  и условията за 

участие, както и подробна програма за всяко от събития-

та или обученията, ще откриете  

в предстоящите издания и бюлетини на НАСО, на 

www.naso.bg и чрез съответните координатори за члено-

вете на НАСО. 

СЪБИТИЯ НА НАСО 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатстване) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

Mental Health Initiative (текущо кандидатстване) 

Черноморски тръст за регионално сътрудничество (текущо) 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Администрация:  

 

Варна 9002, бул. "Княз Борис I" 

115, тел./факс: 052 646 016 

office@naso.bg 

Национален информационен и 

аналитичен център:  

 

София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 

4; 0882 122 670; nasoki@naso.bg 

Национален програмен и  

обучителен център:  

 

Варна 9005, жк. „Чайка“, бл. 22, вх. 

В; 0884 688 242; project@naso.bg 

Национален център за социални 

услуги и развитие: 

София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 4; 

0882 122 666; sofia@naso.bg 

Варна 9005, ж.к. Чайка, бл. 22, вх. 

В; 0884 688 466; varna@naso.bg 
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Urgent Action Fund набира проекти (текущо кандидатстване) 

TELUS International Europe подкрепя НПО в България (текущо 
кандидатстване) 

Rinker’s Challenge 2.0 – Конкурс за социални предприемачи (23 
септември 2015 г.) 

Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A 
България-Румъния” (30 септември 2015 г.)  

Google Impact Challenge (30 септември 2015г.) 

Награда за междукултурни иновации под егидата на ООН (30 
септември 2015 г.) 

Институтът на ЕИБ предоставя финансова помощ за изследва-
ния на тема иновации в големи организации (30 септември 2015 
г.) 

Програма за младежко образование и развитие „Знания за ус-
пех“ 2015-2016 (1 октомври 2015 г.) 

Национална покана по КД 1 – Проекти за мобилност на студенти 
и персонал в сферата на висшето образование между програм-
ни и партниращи държави, Програма „Еразъм+” (24 септември 
2015) 

Национална покана КД3 – „Структурен диалог – срещи между 
млади хора и отговорните за младежката политика”, Еразъм+ (1 
октомври 2015) 

Финансова подкрепа за младежки дейности от Европейската 
младежка фондация (1 октомври 2015) 

Награда на ЕС за културно наследство / Наградите „Europa Nos-
tra“ за 2016 г. (1 октомври 2015) 

Национална покана КД1 „Образователна мобилност за гражда-
ни” Проекти за мобилност на младежи и младежки работници, 
Програма Еразъм+ (1 октомври 2015) 

Национална покана КД2 – Проекти за „Стратегически партньорс-
тва“ в областта на младежта, Еразъм+ (1 октомври 2015) 

Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество, Подпрогра-
ма „Култура“, Творческа Европа 2014-2020 (7 октомври 2015) 

Конкурс „Зелена европейска столица“ – 2018 (19 октомври 2015 
г.) 

Конкурс „Европейско зелено листо“ – 2016 (19 октомври 2015 г.) 

Награда на ЕС за жени новатори (20 октомври 2015 г.) 

Конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициа-
тиви в България през 2015 година (31 октомври 2015) 

Столична програма „Култура“ за 2016 г. (17 ноември 2015) 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капаци-
тет на МСП” (08.11.2015 г.) 

Прием по набиране на заявки от работодатели по схема 
„Младежка заетост" (31 декември 2015г.) 

Процедура „Независим живот” по ОП „Развитие на човешките 
ресурси”  (6 януари 2016 г.)  
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