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КАЛЕНДАР 

25 януари - Световен ден на средствата за масо-

ва информация 

26 януари - Международен ден на митниците и 

митническия служител 

27 януари - Международен възпоменателен ден 

на Холокоста 

28 януари - Европейски ден за защита на данните 

Ден на град Разград 

29 януари - Празник на град Търговище и на град 

Кюстендил  

30 януари - Ден на Свети Три Светители 
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НОВИНИ ОТ НАСО 

Работна среща „Ролята на социалните услуги за за-

пазване най-добрия интерес на детето“ в Пловдив 

На 21 януари 2016 в гр. Пловдив се проведе работна 

среща-дискусия на тема „Ролята на социалните услуги 

за запазване на най-добрия интерес на детето". Дома-

кин на срещата беше представителството на Национа-

лен алианс за социална отговорност в Пловдив – Комп-

лекс за социални услуги за деца и семейства. Тематич-

но срещата беше разделена на 2 панела, като в първия 

от тях във фокуса беше поставена социалната услуга 

"Звено Майка и бебе", а във втория панел беше дискути-

рана ролята на социалните услуги за деца в контекста 

на концепцията на Закон за социалните услуги. В среща-

та участваха екипи от услугата „Звено Майка и бебе“ от 

цялата страна, които се събират в този тясно профили-

ран формат за първи път от съществуването на услуга-

та.                                                                    Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Националният план за действие по заетостта 

през 2016 г. е с бюджет от 73 млн.лв. 

 Приемната на Министерството на труда и со-

циалната политика вече е на „едно гише“ 

 МТСП започва подготовката си за българското 

председателство на ЕС с нови проект 

 20 млн.лв. по ОП "РЧР" за подобряване качес-

твото на живот на хората с увреждания и тех-

ните семейства 

 Териториалните отдели на Главна дирекция 

„Контрол по правата на детето“ към ДАЗД се 

оптимизират 

 Народното събрание гласува промяна в кри-

териите за представителност на синдикатите и 

работодателските организации 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1896-2016-01-22-12-38-11
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3518-2016-73
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3518-2016-73
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3521-2016-01-22-16-00-37
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3521-2016-01-22-16-00-37
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3522-2016-01-22-16-01-29
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3522-2016-01-22-16-01-29
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3526-20-4
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3526-20-4
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3526-20-4
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3512-2016-01-22-15-26-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3512-2016-01-22-15-26-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3512-2016-01-22-15-26-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3542-2016-01-22-18-46-53
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3542-2016-01-22-18-46-53
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3542-2016-01-22-18-46-53
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 Законът за равнопоставеност на жените и мъ-

жете ще бъде основа за провеждане на пос-

ледващи ефективни политики 

 Изследване показва, че изведените от соци-

алните институции деца стават по-

самостоятелни 

 Агенция по заетостта: 2015 г. приключи с на-

маляваща безработица 

 МТСП: Единствено децата с увреждания ще 

продължат да получават от държавата инва-

лидни помощи по облекчен режим 

 Ивайло Калфин: Миграцията е основна причи-

на за демографския срив 

 Световната банка: Към 2050 г. българите в 

трудоспособна възраст ще намалеят значи-

телно 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,  

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА,  ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА 

ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВ-

РЕЖДАНИЯ, ПРОЕКТ AJUPID,  НАЦИОНАЛЕН 

АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ,  

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕ-

ЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И  БЪЛГАРСКИ 

ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО  

организират 

Международна конференция  

Правоспособност и достъп 

до правосъдие на хора с  

интелектуални затруднения  

Прилагане на чл. 12 и чл. 13 на КООНПХУ 

Национален форум  

на доставчиците на  

социални услуги 

10 и 11 март, Парк хотел Витоша,  

гр. София 

 

Конференцията е предназначена за хора с интелекту-

ални затруднения, техните семейства и приятели, про-

фесионалисти, работещи в сектора на хората с увреж-

дания, юристи, политици и други заинтересовани стра-

ни. Проектът AJuPID се стреми да идентифицира как 

са гарантирани правоспособността и достъпа до пра-

восъдие за хора с интелектуални затруднения са га-

рантирани в пет европейски държави. Особено внима-

ние е обърнато на положението на възрастни с инте-

лектуални затруднения, които имат ограничени права 

за вземане на решения относно техния живот чрез 

мерки за частично или пълно запрещение. В рамките 

на конференцията ще бъдат представени резултати от 

сравнително проучване на правните системи на пет 

европейски държави, както и обещаващи практики в 

подкрепа на лица с интелектуални затруднения. 

За допълнителна информация и регистрация:  

Петя Маркова, 0882 122 670 и nasoki@naso.bg 

 МС одобри Наредба за Административния 

регистър 

 България ще получи над 5,8 млв. евро за по-

добряване на устойчивостта на Национална-

та програма по туберкулоза 

 Правителството прие Националната статис-

тическа програма за 2016 г. 

 "Лекарски асистент" става регулирана про-

фесия 

 242 мерки, произтичащи от членството на 

България в ЕС, за 2016 г. 

 Парламентът подкрепя възможността да се 

гласува и дистанционно по електронен път 

 Депутати изслушаха стратегията на Диана 

Ковачева за поста заместник-омбудсман 

 Президентът назначи нов секретар по соци-

ални политики, младежта и спорта 

 До 1 февруари самоосигуряващите се лица 

могат да сменят вида на осигуряването си 

http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3524-2016-01-22-16-03-32
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3524-2016-01-22-16-03-32
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3524-2016-01-22-16-03-32
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3525-2016-01-22-16-04-26
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3525-2016-01-22-16-04-26
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3525-2016-01-22-16-04-26
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3529-2015-7
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3529-2015-7
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3533-2016-01-22-17-01-28
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3533-2016-01-22-17-01-28
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3533-2016-01-22-17-01-28
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3535-2016-01-22-17-11-56
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3535-2016-01-22-17-11-56
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3541-2050
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3541-2050
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3541-2050
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1875-10-11-03-2016
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1875-10-11-03-2016
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1875-10-11-03-2016
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3513-2016-01-22-15-27-31
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3513-2016-01-22-15-27-31
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3514-5-8
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3514-5-8
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3514-5-8
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3515-2016-14
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3515-2016-14
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3516-2016-01-22-15-30-55
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3516-2016-01-22-15-30-55
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3517-242-2016
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3517-242-2016
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3528-2016-01-22-16-17-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3528-2016-01-22-16-17-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3534-2016-01-22-17-04-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3534-2016-01-22-17-04-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3543-2016-01-22-18-48-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3543-2016-01-22-18-48-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3523-1-5
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3523-1-5
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 Над 300 000 лева дари Мтел през 2015 година 

 Бизнесмен дари топлина на центровете за 

настаняване от семеен тип в Симитли 

СЪБИТИЯ НА НАСО 

26 януари - Велико Търново, Обмен на опит на услу-

гите „Център за социална рехабилитация и интегра-

ция“ и „Дневен център“ 

Представителството на НАСО във Велико Търново 

организира обмен на опит и добри практики за екипи-

те на услугите „ЦСРИ“ и "Дневен център" от Област 

Велико Търново. Срещата ще се проведе на 26 януари 

2016 г. в гр. Велико Търново, ул. „Бойчо Войвода” 1, 

сградата на ЦСРИ за възрастни – в близост до у-ще 

„Бачо Киро и хотел „Арена”. Отделните участници ще 

имат възможност да споделят казуси от практиката 

и да обсъдят начините за тяхното най-ефективно 

решаване. Участието е безплатно. 

1 - 3 февруари - с.Марково, Пловдив, Обучение 

"РЕМЕЛКА - методика за обучение по математика и 

социални умения на деца с обучителни затрудне-

ния"/"Работа с деца с поведенчески проблеми. Пре-

дизвикателно поведение" 

Обучителната програма за 2016 г. на Сдружение за 

педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-

БЪЛГАРИЯ, водещ член на Национален алианс за соци-

ална отговорност, стартира с две обучения за профе-

сионалисти в образователната и социалната сфера. 

Подробна програма, представяне на обучението и 

такси за участие ще откриете на сайта на НАСО. 

11 февруари - София, Национална приемна 

„Социални услуги“ 

Приемната предоставя възможност за обсъждане и 

решаване на конкретни казуси и осигуряване на съ-

действие и методическа подкрепа на доставчиците 

на услуги от цялата страна. Въпроси за приемната се 

приемат до 31 януари 2016 г. на sofia@naso.bg.  Отго-

вор на поставените от Вас въпроси ще получите или 

в рамките на приемната, насрочена за 11 февруари 

или - в случай че не можете да присъствате лично на 

консултативната среща - по електронен път. 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 Фондация „Сийдър“ ще съпредседателства 

Постоянната експертна работна група за деин-

ституционализация 

 МЗ представи приоритетите за реформа в гри-

жата за деца от 0 до 3 г. в ДМСГД 

 Община Бургас пусна обществена поръчка за 

изграждане на Център за деца с увреждания 

 Център за почасови услуги започва работа в 

Търговище 

 Нов специализиран автобус за хора с увреж-

дания в Сливен 

 Община Разград ще кандидатства с проект за 

предоставяне на услуги за ранно детско раз-

витие 

 УНИЦЕФ и община Сливен със съвместни 

партньорски проекти 

 Първото куче-терапевт ще работи в Бургас 

 Пловдив кандидатства по "Красива България" 

с два социални проекта 

 Проект „Баба и внуче" ще осигури бабина гри-

жа за възпитаници от социални услуги 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 1 млн. лв. за три общински проекта в област-

та на културата и туризма 

 МОН стартира кампания "Аз снимам моята 

България" 

 Сто културни събития бележат началото на 

Европейска столица на културата – Вроцлав  

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3546-300-000-2015
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3539-2016-01-22-17-21-04
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3539-2016-01-22-17-21-04
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/360-26-01-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/360-26-01-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/360-26-01-2016
http://bit.ly/1UioYoQ
http://bit.ly/1UioYoQ
http://bit.ly/1UioYoQ
http://bit.ly/1UioYoQ
http://bit.ly/1UioYoQ
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/361-11-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/361-11-02-2016
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3519-2016-01-22-15-41-56
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3519-2016-01-22-15-41-56
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3519-2016-01-22-15-41-56
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3520-0-6
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3520-0-6
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3530-2016-01-22-16-55-56
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3530-2016-01-22-16-55-56
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3531-2016-01-22-16-57-08
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3531-2016-01-22-16-57-08
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3532-2016-01-22-16-58-32
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3532-2016-01-22-16-58-32
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3536-2016-01-22-17-12-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3536-2016-01-22-17-12-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3536-2016-01-22-17-12-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3537-2016-01-22-17-14-18
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3537-2016-01-22-17-14-18
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3538-2016-01-22-17-15-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3544-2016-01-22-18-49-35
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3544-2016-01-22-18-49-35
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3545-2016-01-22-18-50-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3545-2016-01-22-18-50-44
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3511-1-3
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3511-1-3
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3527-2016-01-22-16-09-45
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3527-2016-01-22-16-09-45
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3540-2016
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3540-2016
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ПРЕДСТОЯЩО 

EASPD и НАСО,  
 Ви канят да участвате в 

Международен фотоконкурс  

"Разкрити и открити" 

Целта на конкурса е да бъде представена работата 

на доставчиците на социални услуги за хора с увреж-

дания в цяла Европа. От снимките се очаква да предс-

тавят ролята в обществото на организациите, кои-

то подкрепят хората с увреждания. 

Срок за участие: до 27 март 2016 г. 

17 февруари - Стара Загора, Практическа конферен-

ция "Социалните услуги за деца с генерализирани 

разстройства в развитието: проблеми и предизви-

кателства за устойчиво развитие" 

Представителството на НАСО за Област Стара 

Загора - Гражданско сдружение "Алтернатива 55", със 

съдействието на Областна администрация - Стара 

Загора, организират практическа конференция, пос-

ветена на социалните услуги за деца с генерализира-

ни разстройства в развитието. В рамките на програ-

мата ще бъдат представени добри практики за рабо-

та с родители, ще бъдат разгледани перспективите 

за развитие на социалните услуги в малките селища 

и ще бъдат разгледани варианти за алтернативна 

социална работа чрез методите на арт-терапията, 

хипотерапията и др.  

18 февруари - Хасково, Областна среща-форум на 

социалните услуги "Перспективи за развитие на со-

циалните услуги в област Хасково в периода 2016 – 

2020 г." 

НАСО със съдействието на Община Хасково органи-

зира областна среща на доставчиците на социални 

услуги и екипите на социалните услуги за дискусия 

относно перспективите за развитие на социалната 

подкрепа в региона и възможностите за международ-

ни и национално сътрудничество, които НАСО може 

да осигури.   

26 януари - София, Публична дискусия на тема 

„Разрези на бедността - образованието и заетостта 

като фактори за кривата на доходите и щастието в 

България“ 

К ъ р д ж а л и ,  И н ф о р м а ц и о н н а  с р е щ а 

"Възможности за кандидатстване по Оператив-

ните програми" 

28 януари - София, Подписване на инвестиционни 

програми по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрира-

но градско развитие" 

Стрелча, Заключителна  пресконференция и отк-

риване на фотоизложба "Социално включване - 

настроения" по проект „Социално включване на 

хора с влошено психично здраве в община 

Стрелча” 

29 януари - Пловдив, Откриване на изградената систе-

ма за управление на градския транспорт, Компонент 

"СУГТ" по проект "Модернизация и развитие на устой-

чив градски транспорт в град Пловдив” 

София, Конференция "Детето - национален при-

оритет", ДАЗД 

София, Национална конференция „Достъпът до 

информация - инструмент за постигане на наши-

те цели” 

10 - 12 февруари - Правец, Трета национална среща 

на общинските експерти по образование, НСОРБ 

12 февруари - Краен срок за подаване на номинации 

"Проект на годината" 2015 на Фондация "Лале" 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1773-international-photo-contest-bg
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/362-17-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/362-17-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/362-17-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/362-17-02-2016
http://bit.ly/1QkGkjY
http://bit.ly/1QkGkjY
http://bit.ly/1QkGkjY
http://bit.ly/1QkGkjY
http://bit.ly/1ZrTvSu
http://bit.ly/1ZrTvSu
http://bit.ly/1ZrTvSu
http://bit.ly/1ZrTvSu
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-01-26
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-01-26
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-01-26
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-28
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-28
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-28
http://bit.ly/1REVX8Q
http://bit.ly/1REVX8Q
http://bit.ly/1REVX8Q
http://bit.ly/1REVX8Q
http://bit.ly/1REVX8Q
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-29
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-29
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-29
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-29
http://sacp.government.bg/
http://sacp.government.bg/
http://bit.ly/1SaQOV1
http://bit.ly/1SaQOV1
http://bit.ly/1SaQOV1
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/523-2016-01-04-07-39-21
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/523-2016-01-04-07-39-21
http://www.tulipfoundation.net/news/py-announcement-462/
http://www.tulipfoundation.net/news/py-announcement-462/
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатст-

ване) 

 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 кандидатс-

тване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в България 

(текущо кандидатстване) 

 Първа покана по Програмата Интеррег-ИПП за трансг-

ранично сътрудничество България-Македония (25 яну-

ари 2015 г.) 

 Kандидатури за партньорство с Културния център на 

СУ за периода март – юни 2016 година (31 януари 

2016 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

младежи и младежки работници (2 февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

персонал и обучаеми в областта на ПОО (2 февруари 

2016 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

учители и друг училищен персонал (2 февруари 2016 

г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

персонала в сферата на образованието на възрастни 

(2 февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

студенти и персонал в сферата на висшето образо-

вание между Програмни държави (2 февруари 2016 

г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

студенти и персонал в сферата на висшето образо-

вание между Програмни и Партниращи държави (2 

февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 3, Проекти за „Структурен 

диалог – срещи между млади хора и отговорните за 

младежката политика” (2 февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 2, Проекти за Стратегически 

партньорства за обмен на добри практики в областта 

на младежта (2 февруари 2016 г.) 

 Втора покана по програма за трансгранично сътруд-

ничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-

2020 г.“ (15 март 2016 г.) 

 Първа покана по Програма Интеррег за трансгранич-

но сътрудничество България-Турция 2014-2020 (16 

март 2016 г.) 

 Фонд Елизабет Тейлър за борба със СПИН (11 март 

2016 г.) 

 Проектни предложения по процедура BG05M20P001-

3.002 „Образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства и/или търсещи или получи-

ли международна закрила“ (29 април 2016 г.) 

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

2016 г.) 
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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/1FMSZe1
http://bit.ly/1FMSZe1
http://bit.ly/1OoTtYA
http://bit.ly/1OoTtYA
http://bit.ly/1JlgXyA
http://bit.ly/1JlgXyA
http://bit.ly/1ZG5ttP
http://bit.ly/1ZG5ttP
http://bit.ly/1JlgTz4
http://bit.ly/1JlgTz4
http://bit.ly/1JlgRaa
http://bit.ly/1JlgRaa
http://bit.ly/1Ume40U
http://bit.ly/1Ume40U
http://bit.ly/1Ume40U
http://bit.ly/1kAdHne
http://bit.ly/1kAdHne
http://bit.ly/1kAdHne
http://bit.ly/1RWvRhE
http://bit.ly/1RWvRhE
http://bit.ly/1RWvRhE
http://bit.ly/1P8gDjA
http://bit.ly/1P8gDjA
http://bit.ly/1P8gDjA
http://bit.ly/1N8IsYp
http://bit.ly/1N8IsYp
http://bit.ly/1N8IsYp
http://bit.ly/1LT26ps
http://bit.ly/1LT26ps
http://bit.ly/1ScvGLY
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1lCl7r7

