
   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 

28 септември - Международен ден на правото да 

знам 

30 септември - Международен ден на глухите 

Международен ден на преводача 

1 октомври - Световен ден за борба с хепатита 

Международен ден на вегетарианството 

Световен ден на музиката  

Международен ден на възрастните хора 

Ден на Застрахователя 

Празник на българските певци и музиканти 

Ден на поезията 

2 октомври - Международен ден на усмивката 

4 октомври - Ден на информационното общество 

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 

Дискусионна среща "Нови алтернативни препоръки по 

Европейския семестър" 

На 24 септември 2015 г. в националния офис на Национален 

алианс за социална отговорност се състоя дискусионна сре-

ща на тема "Алтернативни препоръки по Европейския семес-

тър". В срещата участваха представители на общинските 

власти, доставчици на социални услуги, неправителствени 

организации, експерти в областта на трудовото право и дру-

ги. Г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, приветства 

участниците и направи преглед на работата на НАСО по ме-

ханизма на Европейския семестър през последните две годи-

ни и нуждата от извеждане на алтернативни препоръки от 

името на гражданския сектор. Работата на НАСО по извеж-

дане на алтернативни препоръки в рамките на механизма на 

Европейския семестър за 2015 г. започна на 17 юни по време 

на Първия форум на социалните услуги, който се проведе в 

к.к. Златни пясъци, Варна и където бяха изведени първона-

чалните заключения за водещите проблеми в областта на 

бедността и социалното включване, заетостта и образовани-

ето.                                                                          Вижте повече 

 

Обмен на опит в Бургас - „Социална услуга в подкрепа 

на деца и семейства“ 

На 24 и 25 септември 2015 г. в сградата на ЦОП - Бургас се 

проведе работна среща с цел обмен на опит по актуалната 

за много доставчици на социални услуги тема “Социална 

услуга в подкрепа на деца и семейства - случаи на раздяла/

развод и затруднения в осъществяване на регламентираните 

контакти между родител и дете”. Двудневното събитие се 

организира с подкрепата на Национален алианс за социална 

отговорност (НАСО) от представителството на НАСО в Бур-

гас – Център за обществена подкрепа, с управител г-жа Ма-

рия Атанасова. В него освен над 40 представители на дос-

тавчици на социални услуги от градовете Пловдив, Варна, 

Бургас, Средец, Русе, Созопол, Ямбол, Карнобат, Поморие, 

Разград, Велико Търново, участие взеха участие и г-жа Мая 

Казанджиева - Директор “Социални дейности, здравеопазва-

не и спорт” в Община Бургас, г-жа Елена Инджова - Началник 

Отдел “Закрила на детето” - гр. Бургас, г-жа Райна Кирякова 

и г-жа Диляна Йорданова - съдии в Районен съд - гр. Бургас, 

и г-жа Миглена Балджиева - адвокат във Фондация 

“Международна социална служба - България” - гр. София.   

Вижте повече 

 Утвърдени са приоритетите за българското 

председателство на Комитета на министрите 

на Съвета на Европа 

 МТСП е готово да сключи споразумение със 

социалните партньори за ограничаване на си-

вия сектор 

 50 млн. лв. за най-бедните пенсионери за Ко-

леда 

 ЕК одобри за финансиране проект 

„Обединени градове за интелигентен растеж” 

 До края на есента ще има специален закон за 

детското правосъдие 

 Министерският съвет одобри проект на закон 

за електронната идентификация 

 България ще си сътрудничи с Международна-

та организация по миграция за изпълнение на 

програми за подпомогнато доброволно връ-

щане 

 Стартира информационната кампания на ОП 

НОИР 

 Незрящи инспектират сайтове на ведомства 

 Младежите могат да кандидатстват за работа 

в държавната администрация по „Старт в ка-

риерата“ 

 Заключителна пресконференция по проект 

„Повишаване компетенциите на служителите 

на Агенция по заетостта“ 

 През 2013 г. за социална защита са отделени 

17,6% от БВП 

 България е успяла да усвои 80,2% от европейс-

ката финансова помощ 

 Държавният бюджет за 2014 г. - с 3,7% дефицит 

 Разходите за труд на бизнеса продължават да 

се увеличават 

 Понастоящем 500 деца учат у дома 

 Проучване: Българинът продължава да е нето-

лерантен към различните деца 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1720-2015-09-25-06-38-20
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1721-2015-09-26-17-01-50
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2872-2015-09-25-13-00-32
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2872-2015-09-25-13-00-32
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2872-2015-09-25-13-00-32
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2866-2015-09-25-12-38-33
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2866-2015-09-25-12-38-33
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2866-2015-09-25-12-38-33
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2884-50-3
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2884-50-3
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2896-e-3
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2896-e-3
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2885-2015-09-25-14-22-04
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2885-2015-09-25-14-22-04
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2868-2015-09-25-12-47-27
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2868-2015-09-25-12-47-27
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2869-2015-09-25-12-56-39
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2869-2015-09-25-12-56-39
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2869-2015-09-25-12-56-39
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2869-2015-09-25-12-56-39
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2867-2015-09-25-12-43-28
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2867-2015-09-25-12-43-28
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2881-2015-09-25-14-02-03
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2898-2015-09-26-07-55-07
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2898-2015-09-26-07-55-07
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2898-2015-09-26-07-55-07
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2873-2015-09-25-13-08-41
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2873-2015-09-25-13-08-41
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2873-2015-09-25-13-08-41
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2880-2013-17-6
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2880-2013-17-6
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2890-80-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2890-80-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2870-2014-3-7
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2887-2015-09-25-15-35-27
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2887-2015-09-25-15-35-27
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2879-500-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2878-2015-09-25-13-56-42
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2878-2015-09-25-13-56-42


 „За равен старт” се проведе в София 

 Столичната ИН ВИТРО програма отвори прием 

на документи 

 Представител на ЕК даде Варна като пример за 

подготовка на проекти 

 Международна видеоконференция по кариерно 

развитие 

 Мониторинг и оценка на Областната стратегия 

за развитие на социалните услуги в Област 

Русе 

 Откриват Младежкия център в Пловдив през 

ноември 

 Работна среща във Враца по Областната стра-

тегия за развитие на социалните услуги 

 КСУДС-Русе организира дни на осиновяването 

и приемната грижа 

 Проект на Младежки център за развитие 

„Взаимопомощ“ в Казанлък бе представен в 

испанския град Лорка 

 Община Кюстендил търси логопед за Центъра 

за ранна интервенция на уврежданията 

 В Пещера строят ЦНСТ 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на Закон за държавните помощи 

 План за действие на Република България за 

прилагане на Конвенцията за правата на хо-

рата с увреждания (2015–2020) 

 Национална програма за противодействие и 

предотвратяване на трафика на хора и зак-

рила на жертвите за 2015 г. 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Допълнителни средства за държавните кул-

турни институти 

 Откриват "Музейко" - най-големият детски 

научен център в Източна Европа 

 Предстои национален фестивал "Сребро в 

косите, песен в душите - край морето на Бур-

гас" 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 Лорийн Пауъл Джобс търси идеи за "супер 

училище" 

 43 екипа в цялата страна ще търсят нови ре-

шения за по-добър живот 

 Дарениe за трудноподвижни получи община 

Ген. Тошево 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

 

Комплексът за социални услуги за деца и възраст-

ни в град Ямбол - представителство на НАСО за Об-

ласт Ямбол, който на 28 септември отбелязва три 

години от своето създаване. 

 

Николина Божкова, секретар на община Пирдоп,  

която празнува своя рожден ден на 29 септември. 

 

Елмира Угорлиева - Пехливанова,  

заместник-кмет на община Златоград, която празнува 

своя рожден ден. на 4 октомври.  

http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2895-2015-09-25-16-08-46
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2894-2015-09-25-16-07-45
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2894-2015-09-25-16-07-45
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2893-2015-09-25-16-04-35
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2893-2015-09-25-16-04-35
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2891-2015-09-25-15-47-10
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2891-2015-09-25-15-47-10
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2889-2015-09-25-15-38-31
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2889-2015-09-25-15-38-31
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2889-2015-09-25-15-38-31
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2888-2015-09-25-15-37-43
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2888-2015-09-25-15-37-43
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2883-2015-09-25-14-15-21
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2883-2015-09-25-14-15-21
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2882-2015-09-25-14-13-50
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2882-2015-09-25-14-13-50
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2877-2015-09-25-13-56-03
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2877-2015-09-25-13-56-03
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2877-2015-09-25-13-56-03
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2876-2015-09-25-13-54-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2876-2015-09-25-13-54-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2874-2015-09-25-13-52-41
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1822
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5996
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5996
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5996
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5992
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5992
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5992
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2871-2015-09-25-12-59-15
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2871-2015-09-25-12-59-15
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2865-2015-09-25-12-37-04
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2865-2015-09-25-12-37-04
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2897-2015-09-25-16-12-48
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2897-2015-09-25-16-12-48
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2897-2015-09-25-16-12-48
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2892-2015-09-25-15-49-21
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2892-2015-09-25-15-49-21
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2886-43
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2886-43
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2875-e
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2875-e


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“ 

5 - 6 октомври - Варна, Обучение "Екип на пълни обо-

роти – мотивационни техники за управление на екип. 

Управление на конфликти." 

8 октомври - София, Национална приемна на НАСО и 

АСП 

15 октомври - Добрич, Регионална среща на социални-

те услуги от областта 

15 - 16 октомври - Габрово, Обучение "Специфики на 

възпитанието на деца с увреждания и подходи за сексу-

ално възпитание. Работа с родители." 

21 октомври - Пазарджик, Семинар „Екип. Екипна рабо-

та“ 

 

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 членовете на НАСО. 

ПРЕДСТОЯЩО 

СЪБИТИЯ НА НАСО 
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27 – 29 септември – Русе, Дни на осиновяването и приемна-

та грижа 

28 септември - Ямбол, КСУДВ отбелязва 3 години от сво-

ето създаване. От 16:00 часа в Конферентната зала на 

КСУДВ с коктейл ще бъде открита изложба на уникални 

творби, изработени от потребителите, а от 18:00 часа в 

голямата зала на Община Ямбол ще се проведе Тържест-

вен концерт.  

Съединение, Представяне на актуални и предстоящи конкур-

си, финансирани по оперативни програми „Наука и образова-

ние за интелигентен растеж“, „Иновации и конкурентоспособ-

ност“ и „Развитие на човешките ресурси“ 

Ихтиман, Актуални и предстоящи процедури по опера-

тивните програми 2014-2020 

София, Мраморно фоайе на НДК, Обявяване на тазго-

дишните победители в конкурса Благотворителността 

през обектива 2015 

София, Дом на Европа, Годишната церемония по 

връчване на награди за принос в областта на свобо-

дата на информация 

 29 септември - Ямбол, ЦОП „Усмивка” към КСУДВ – Ямбол 

организира информационна кампания във връзка с Нацио-

налния информационен ден за осиновяването  

Раковски, Информация за актуални и предстоящи кон-

курси, финансирани по оперативни програми „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, „Иновации и 

конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ре-

сурси“ 

30 септември  - Чавдар, Актуални и предстоящи процедури 

по оперативните програми 2014-2020 

Угърчин, Информационна среща „Образовани, Ин-

формирани и Целеустремени (ОИЦ) – в област Ловеч“ 

Луковит, Информационна среща „Образовани, Инфор-

мирани и Целеустремени (ОИЦ) – в област Ловеч“ 

1-2 октомври - Варна, Технически университет, Научно-

практическа конференция "Социална работа, мениджмънт и 

социално развитие: съвременни предизвикателства, перс-

пективи и иновативни практики 2015" 

1 октомври  - Силистра, Информационна кампания на Уп-

равляващия орган на Оперативна програма „Наука и образо-

вание за интелигентен растеж“ 

София, Кампания за Международния ден на възраст-

ните хора 1 октомври „Общество на всички възрасти” 

2 октомври  - Велико Търново, Информационна кампания 

на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 

9 октомври - Русе, Кръгла маса на тема "Не на дискрими-

нацията" 

10 октомври - София, УНСС, Младежки кариерен форум 

(Y)Our Future - Sofia 

25 - 27 ноември – София, Седмо издание на Национална 

среща на евроекспертите от общините, НСОРБ  

http://naso.bg/component/icagenda/302-29-10?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/302-29-10?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/299-18?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/299-18?Itemid=383
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/303-1
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/303-1
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/303-1
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/304-5-6
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/304-5-6
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/304-5-6
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/305-8-2
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/305-8-2
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/307-15-10-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/307-15-10-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/308-15-16-10-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/308-15-16-10-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/308-15-16-10-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/309-21-10-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/309-21-10-2015
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2882-2015-09-25-14-13-50
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2882-2015-09-25-14-13-50
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/09/28
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/09/28
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http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/09/28
http://www.blagobektiv.org/
http://www.blagobektiv.org/
http://www.blagobektiv.org/
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/09/29
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/09/29
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/09/29
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/09/29
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/09/29
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/09/30
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/09/30
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/09/30
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/09/30
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/09/30
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/09/30
http://www.tu-varna.bg/tu-varnandpspd/index.php?option=com_content&task=view&id=116&itemid=94
http://www.tu-varna.bg/tu-varnandpspd/index.php?option=com_content&task=view&id=116&itemid=94
http://www.tu-varna.bg/tu-varnandpspd/index.php?option=com_content&task=view&id=116&itemid=94
http://www.tu-varna.bg/tu-varnandpspd/index.php?option=com_content&task=view&id=116&itemid=94
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/01
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/01
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/01
http://www.tulipfoundation.net/news/international-day-of-older-people-1-october-451/#sthash.pwR0J7ZR.dpbs
http://www.tulipfoundation.net/news/international-day-of-older-people-1-october-451/#sthash.pwR0J7ZR.dpbs
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/02
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/02
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/10/02
http://ero.alle.bg/
http://ero.alle.bg/
http://www.our-future.eu/sofia2015
http://www.our-future.eu/sofia2015
http://namrb-activ.org/news/view/9
http://namrb-activ.org/news/view/9


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) 

Urgent Action Fund набира проекти (текущо кандидатстване) 

TELUS International Europe подкрепя НПО в България (текущо 

кандидатстване) 

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 студен-

ти и персонал в сферата на висшето образование между прог-

рамни и партниращи държави, Програма „Еразъм+” (24 септем-

ври 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 

Nostra“ за 2016 г. (1 октомври 2015) 

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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Национална покана КД1 „Образователна мобилност за граж-

дани” Проекти за мобилност на младежи и младежки работ-

ници, Програма Еразъм+ (1 октомври 2015) 

Национална покана КД2 – Проекти за „Стратегически парт-

ньорства“ в областта на младежта, Еразъм+ (1 октомври 

2015) 

Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество, Подп-

рограма „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 иници-

ативи в България през 2015 година (31 октомври 2015) 

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

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения ка-

пацитет 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.)  

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/10L4783
http://bit.ly/1qICC5c
http://bit.ly/1M3yESb
http://bit.ly/1RwcGvC
http://bit.ly/1AqoCay
http://bit.ly/1AqoCay
http://bit.ly/1NmTF97
http://bit.ly/1IvFTgX
http://bit.ly/1K7uunD
http://bit.ly/1K7uunD
http://bit.ly/1Ir1hG4
http://bit.ly/1Ir1hG4
http://bit.ly/1i6mmgg
http://bit.ly/1i6mmgg
http://bit.ly/1i6mmgg
http://bit.ly/1ghPmRc
http://bit.ly/1ghPmRc
http://bit.ly/1OKbeR9
http://bit.ly/1OKbeR9
http://bit.ly/1VTRvCL
http://bit.ly/1VTRvCL
http://bit.ly/1QvlSwi
http://bit.ly/1QvlSwi
http://bit.ly/1QvlSwi
http://bit.ly/1K3kVqn
http://bit.ly/1K3kVqn
http://bit.ly/1KhZm9e
http://bit.ly/1KhZm9e
http://bit.ly/1Mf551l
http://bit.ly/1gizDBz
http://bit.ly/1Fn4Z4F
http://bit.ly/1iEYv81
http://bit.ly/1iEYv81
http://bit.ly/1MiUvH3
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1QVzRzd
http://bit.ly/1QVzRzd
http://bit.ly/1F2sjic
http://bit.ly/1F2sjic

