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КАЛЕНДАР 

 

19 октомври - Национален ден на благотворител-

ността 

Ден на свети Иван Рилски 

Ден на българския лекар 

20 октомври - Световен ден за борба с остеопо-

розата 

22 октомври - Световен ден на заекващите 

24 октомври - Международен ден на ООН 

Празник на град Разлог 

НАСО    

Nasoki.bg 

ОТВОРЕНА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА 

ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ   

„Консултиране при прием на нов потребител – 

провеждане на първично интервю, изготвяне 

на оценка и етапи на  работата по случай. Роля-

та на отделните специалисти в процеса“ 

26 – 27 ноември 2015 г.,  

гр. Велико Търново 

 

Обучението е предназначено за специалисти от со-

циалните услуги за деца и лица - управители, психо-

лози, социални работници, трудотерапевти и меди-

цински специалисти, работещи в социални услуги, 

предоставяни в общността и в специализирани инс-

титуции 

 

Целите на обучението е да се усвоят  

и развият умения за: 

 Техники при консултиране при прием на нов пот-

ребител; 

 Етапи на консултиране и работа по случай; 

 Специфики на работа с лица и деца. 

 Роли на отделните членове на екипа при провеж-

дането на групов и индивидуален процес. 

 

Вижте: 

  Подробна програма 

 Регистрационен формуляр 

 

За повече информация съдържанието на обучението 

и условията за участие 0882 122 670 и  

nasoki@naso.bg. 

Заявки за участие се приемат до  

27 октомври 2015 г.  

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://www.naso.bg/images/files/Programa_VTurnovo_26-27Nov.pdf
http://www.naso.bg/images/files/Reg_VTurn_26-27Nov.pdf
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НОВИНИ ОТ НАСО НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Регионална среща на социалните услуги от област 

Добрич 

На 15 октомври 2015 г. в сградата на община град Доб-

рич се проведе регионална среща на социалните услуги 

от област Добрич на тема „Партньорство за по-добър 

живот“, организирана от представителството на Национа-

лен алианс за социална отговорност (НАСО) в гр. Доб-

рич, ХобиСклуб, и със съдействието на община Добрич. 

Сред официалните гости бяха г-жа Камелия Койчева, 

зам.-кмет на Добрич, г-жа Иванка Титова, началник на 

отдел „Здравеопазване и социални дейности“ на Добрич, 

г-жа Магдалена Миткова, директор на дирекция 

„Социално подпомагане“ –Добрич, г-жа Ирена Баирова, 

директор на регионална дирекция „Социално подпомага-

не“ – Добрич, г-н Иван Тодоров, председател на ХобиСк-

луб и представител на НАСО за Област Добрич, както и г

-н Георги Георгиев, председател на НАСО. Участници в 

срещата бяха потребители на ХобуСклуб, доставчици на 

и специалисти от социални услуги от общините Добрич, 

Крушари, Шабла и др.                                     Вижте повече 

 

Обучение „Специфики на възпитанието на деца с ув-

реждания и подходи за сексуално възпитание“ 

На 15 и 16 октомври 2015 г. в град Габрово се проведе 

двудневно обучение на тема „Специфики на възпитание-

то на деца с увреждания и подходи за сексуално възпи-

тание. Работа с родители“, организирано от Национален 

алианс за социална отговорност и предназначено за про-

фесионалисти, работещи с хора с увреждания. Обучени-

ето целеше придобиване на основни знания в областта 

на здравното и сексуалното образование за деца и въз-

растни, както и усъвършенстване на уменията за работа 

със семейства, в които има членове с увреждания. Во-

дещ лектор на обучението беше Радостина Антонова, 

докторант по психология към Българската академия на 

науките, дипломиран магистър по „Психология“ в СУ „Св. 

Климент Охридски“, специалист по индивидуална и гру-

пова терапия чрез метода „психодрама“ към Института 

по психодрама, индивидуална и групова психотерапия 

„Бернхард Ахтерберг.                                      Вижте повече 

 ЕК одобри Оперативна програма „Инициатива 

за малки и средни предприятия“ 2014-2020 

 Определени са условията и реда, по които ще 

се предоставят ваучери за обучение по ОП 

РЧР 

 Таванът на пенсиите остава 910 лв. 

 Увеличава се ресурсът по Програмата за раз-

витие на селските райони 

 МС прие промени в правилника за НСИХУ 

 Министър Калфин предлага ръст със 7.5% на 

минималния осигурителен доход при 35 от об-

що 85 бизнес дейности в страната 

 Правителството одобри Програмата за морско 

дело и рибарство 2014 - 2020 

 Споразумението с ЕБВР за консултантски ус-

луги по Фонд на фондовете влиза в Парламен-

та 

 Приета е стратегия за повишаване на събирае-

мостта на приходите и справяне със сенчеста-

та икономика 

 Актуализация на "Визия за деинституционали-

зация на децата в Република България" 

 До 20 ноември 2015 г. се приемат заявления от 

НПО за членове на НСЗД 

 Министър Калфин: Няма да допуснем прекъс-

ване на семейните помощи за деца 

 България има система за валидиране на не-

формално придобити знания, умения и компе-

тентности 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1745-2015-10-16-12-31-07
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1746-2015-10-18-08-16-14
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2992-2014-2027
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2992-2014-2027
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2994-2015-10-16-09-04-09
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2994-2015-10-16-09-04-09
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2994-2015-10-16-09-04-09
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3011-910
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2997-2015-10-16-09-12-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2997-2015-10-16-09-12-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2995-2015-10-16-09-05-14
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3022-7-5-35-85
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3022-7-5-35-85
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3022-7-5-35-85
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2999-2014-2028
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2999-2014-2028
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2998-2015-10-16-09-16-21
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2998-2015-10-16-09-16-21
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2998-2015-10-16-09-16-21
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2996-2015-10-16-09-11-22
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2996-2015-10-16-09-11-22
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2996-2015-10-16-09-11-22
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2989-2015-10-16-08-48-26
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2989-2015-10-16-08-48-26
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2988-20-2015
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2988-20-2015
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2987-2015-10-16-08-44-16
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2987-2015-10-16-08-44-16
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2986-2015-10-16-08-42-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2986-2015-10-16-08-42-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2986-2015-10-16-08-42-45


Стр.3 Бр. 42 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 
 

Ганчо Карабаджаков, зам.-кмет на община Велико Тър-

ново, който на 19 октомври празнува своя рожден ден. 

Дневен център за деца с увреждания - Кюстендил, 

представителство на НАСО за Област Кюстендил, 

празнува своя рожден ден на 19 октомври. 

Божин Божинов, кмет на Тополовград, който на  

22 октомври празнува своя рожден ден. 

Стоян Пасев, областен управител на Варна, който на 

23 октомври празнува своя рожден ден. 

Николай Иванов, кмет на община Враца, който на  

23 октомври празнува своя рожден ден. 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 1 578 300 българи преживели 2014 г. под линия-

та на бедност 

 Ръст на заплатите с 5% от догодина 

 Прагът на бедност може да бъде вдигнат на 

300 лв. 

 Градският живот води до ръст на неврозите 

 Еврофинансиране за социално предприема-

чество 

 Едва 10% от незрящите работят, на Запад са 

35% 

 Безработицата продължава да намалява до 

9.2% през септември 

 30,6% неизпълнение на мерките, произтичащи 

от членството на България в ЕС 

 АСП подписа споразумение за сътрудничество 

с британска организация за работа по случаи 

на бездомни българи във Великобритания 

 Стартира оценка на всички деца с увреждания, 

преместени в процеса на деинституционализа-

ция в новите услуги 

 Детската школа със социална насоченост на 

фондация "Реал Мадрид" започна работа във 

Видин 

 В Крушари стартира нова социална услуга 

 "Алтернатива 55" приключи успешно проект по 

хипотерапия 

 Лица със специфични потребности ще трени-

рат за здраве с доброволци от ТърновоRUN 

 БЧК проведе форум по проект „Приятели на 

деца и младежи с проблеми от аутистичния 

спектър” 

 Ден на отворените врати в Здравно-социален 

комплекс - Монтана 

 ЦНСТ "Сияние" в Кюстендил отбеляза 5 години 

 В Центъра за детско здравеопазване към "Св. 

Анна" правят слухов скрининг на новородени 

 Деца популяризираха възможността незрящи 

да ползват градския транспорт 

 Разкриват нови центрове за хора с риск от 

социално изключване в област Шумен 

 Домът за деца в с. Рудник затвори официално 

 Успешно приключи изпълнението на проекта 

за ЦНСТ Поморие 

 Стартира проект „Шанс да останеш в собстве-

ното си семейство“ 

 Nivea дари 36 519 лв. на SOS детски селища 

България 

 eMAG стартира конкурс за деца „Таланти на 

бъдещето“ 

 Ученици от Враца направиха филм за деца, 
лишени от родителски грижи 

http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3018-1-578-300-2014
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3018-1-578-300-2014
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3012-5-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3010-300
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3010-300
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3008-2015-10-16-10-28-56
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3007-2015-10-16-10-28-18
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3007-2015-10-16-10-28-18
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3004-10-35
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3004-10-35
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3000-9-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3000-9-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2993-30-6
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2993-30-6
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki-uslugi/9-socialni-politiki-uslugi/2991-2015-10-16-08-50-12
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki-uslugi/9-socialni-politiki-uslugi/2991-2015-10-16-08-50-12
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki-uslugi/9-socialni-politiki-uslugi/2991-2015-10-16-08-50-12
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki-uslugi/9-socialni-politiki-uslugi/2990-2015-10-16-08-49-14
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki-uslugi/9-socialni-politiki-uslugi/2990-2015-10-16-08-49-14
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki-uslugi/9-socialni-politiki-uslugi/2990-2015-10-16-08-49-14
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki-uslugi/9-socialni-politiki-uslugi/3024-2015-10-18-08-57-28
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki-uslugi/9-socialni-politiki-uslugi/3024-2015-10-18-08-57-28
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki-uslugi/9-socialni-politiki-uslugi/3024-2015-10-18-08-57-28
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3023-2015-10-18-08-54-23
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3021-55
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3021-55
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3020-run
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3020-run
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3017-2015-10-16-11-17-19
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3017-2015-10-16-11-17-19
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3017-2015-10-16-11-17-19
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3016-2015-10-16-11-14-57
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3016-2015-10-16-11-14-57
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3015-5-3
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3014-2015-10-16-11-10-56
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3014-2015-10-16-11-10-56
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3009-2015-10-16-10-33-05
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3009-2015-10-16-10-33-05
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3006-2015-10-16-10-27-16
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3006-2015-10-16-10-27-16
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3005-2015-10-16-10-26-38
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3003-2015-10-16-09-49-53
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3003-2015-10-16-09-49-53
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3002-2015-10-16-09-36-43
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3002-2015-10-16-09-36-43
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3001-nivea-36-519-sos
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3001-nivea-36-519-sos
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3019-emag
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3019-emag
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3013-2015-10-16-11-09-32
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3013-2015-10-16-11-09-32


21 - 24 октомври - Залцбург, Австрия - Международна 

конференция на EASPD „Приобщаващи програми за 

обучение - нека да ги развием заедно!“ . заседание на 

Борда на EASPD и Генерална асамблея на EASPD. 

30 октомври - Шумен, Семинар и обмен на опит: 

„Приложното изкуство като метод за рехабилитация и 

иновативни практики в ЦСРИ" 

4 ноември - Пазарджик, Семинар „Екип. Екипна работа“ 

5 ноември - Кърджали, Регионална среща на членове-

те на НАСО и Форум с малки и средни предприятия  

10 ноември - Кюстендил, Регионална среща 

11 ноември - Сливен, Форум "Мястото на социалното 

предприемачество в социалните услуги" 

12 - 13 ноември - Ямбол, Национален форум "Заедно 

можем повече" 

17 ноември - Търговище, Работна среща "Подкрепа за 

развитие капацитета на членовете на НАСО от област 

Търговище" 

19 - 20 ноември - Русе, Форум „Интегрирани социални 

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 членовете на НАСО. 

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 
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19 - 21 октомври - София, Диалог на тъмно гостува на 

Музей за история на София 

19 октомври - София, Информационна среща на ОИЦ-

София за представяне на актуални процедури по ОП 

НОИР 

Симитли, ОИЦ – Благоевград представя две схе-

ми по ОПНОИР 

Девин, Представяне на отворени процедури по 

ОПНОИР 

Стара Загора, Актуални възможности за финанси-

ране по ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 

20 октомври - София, Информационна среща на ОИЦ-

София за представяне на актуални процедури по ОП 

НОИР 

Харманли, Популяризиране на отворени схеми по 

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014-2020 г. 

Петрич, Актуални схеми по ОП НОИР 

Търговище, Актуални схеми по ОП НОИР 

21 - 22 октомври 2015 - Ловеч, Младежка академия на 

Община Ловеч 

21 октомври - Сандански, Представяне на отворени 

схеми по ОП НОИР 

22 октомври - София, МТСП, Заседание на МРГ по За-

кон за социалните услуги 

София, Работна среща „Какви са новостите в За-

кона за достъп до обществена информация“ 

25 октомври - Провеждане на избори за  общински съ-

ветници и кметове и национален референдум с въпрос: 

"Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно 

по електронен път при произвеждане на изборите и ре-

ферендумите“ 

31 октомври - Пловдив, Форум КЛЮЧе 

25 - 27 ноември – София, Седмо издание на Национал-

на среща на евроекспертите от общините, НСОРБ  

http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/235-21-24-10-2015-easpd
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/235-21-24-10-2015-easpd
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/235-21-24-10-2015-easpd
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/235-21-24-10-2015-easpd
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/310-29-30-10-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/310-29-30-10-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/310-29-30-10-2016
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%80/306-09-10-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/306-09-10-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/312-4-11-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/313-11-11-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/313-11-11-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/315-12-13-11-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/315-12-13-11-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/316-16-17-11-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/316-16-17-11-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/316-16-17-11-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/318-24-11-2015
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/318-24-11-2015
http://bit.ly/1jNd8X4
http://bit.ly/1jNd8X4
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2015-10-19
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2015-10-19
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2015-10-19
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2015-10-19
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2015-10-19
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2015-10-19
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2015-10-19
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2015-10-19
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2015-10-19
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2015-10-19
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-20
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-20
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-20
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-20
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-20
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-20
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-20
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-20
http://bit.ly/1ZNxC2T
http://bit.ly/1ZNxC2T
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-21
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-21
http://bit.ly/1Gcktu7
http://bit.ly/1Gcktu7
http://klyuche.info/plovdiv/
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 кандидатства-

не) 

TELUS International Europe подкрепя НПО в България 

(текущо кандидатстване) 

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.) 

Национален фонд „Култура” обявява конкурс по програма 

Автентичен фолклор (27 октомври 2015 г.) 

Национален фонд „Култура” обявява IІI сесия на конкурс 

по програма за културни контакти „Мобилност” (28 октомв-

ри 2015 г.) 

Конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески 

инициативи в България през 2015 година (31 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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Столична програма „Култура“ за 2016 г. (17 ноември 

2015) 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения 

капацитет на МСП” (08.11.2015 г.) 

Награда „Европейска столица на иновациите“ на ЕК (18 

ноември 2015 г.) 

Проектни предложения по процедура BG05M20P001-

3.002 „Образователна интеграция на учениците от етни-

ческите малцинства и/или търсещи или получили меж-

дународна закрила“ (30 ноември 2015 г.) 

Проектни предложения по процедура BG05M20P001-

3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и под-

готовка на деца в неравностойно положение“ (30 ноемв-

ри 2015 г.) 

Прием по набиране на заявки от работодатели по схема 

„Младежка заетост" (31 декември 2015г.) 

Процедура „Независим живот” по ОП „Развитие на чо-

вешките ресурси”  (6 януари 2016 г.)  

Първа покана по Програмата Интеррег-ИПП за трансг-

ранично сътрудничество България-Македония (25 януа-

ри 2015 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/1Mf551l
http://bit.ly/1gizDBz
http://bit.ly/1Fn4Z4F
http://bit.ly/1JK061J
http://bit.ly/1JK061J
http://bit.ly/1hg1mTF
http://bit.ly/1hg1mTF
http://bit.ly/1iEYv81
http://bit.ly/1iEYv81
http://bit.ly/1MiUvH3
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1VsLEHB
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1P9hJiy
http://bit.ly/1P9hJiy
http://bit.ly/1P9hJiy
http://bit.ly/1QVzRzd
http://bit.ly/1QVzRzd
http://bit.ly/1F2sjic
http://bit.ly/1F2sjic
http://bit.ly/1FMSZe1
http://bit.ly/1FMSZe1

