
   ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ НА  

     НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА 

    СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Бр. 43(4)/26.10.2015 г. 

КАЛЕНДАР 

26 октомври - Празник на свети Димитър Солунс-

ки (Димитровден) 

Празник на българския строител 

Официален празник на град Сливен 

27 октомври - Празник на град Бобов дол и на 

селата Акациево, Буря, Горан и Добролево 

28 октомври - Световен ден на анимацията 

31 октомври - Ден на правото ни на здраве и чис-

та околна среда 

1 ноември - Ден на народните будители 

Ден на българската наука 

Ден на българската журналистика 

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 

Лектор: Маргарита Сариева, психолог, сертифици-

ран психотерапевт, експерт по социални дейности 

Обучението е предназначено за специалисти от со-

циалните услуги в общността и в специализирани 

институции за деца и лица - управители, психолози, 

социални работници, трудотерапевти и медицински 

специалисти. 

Вижте:  

Подробна програма и Регистрационен формуляр 

ОБМЕН НА ОПИТ  

и ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ   

„Интегрирани услуги - модел, нормативна база, 

потребности и възможности“ 

10 – 12 декември 2015 г.,  

гр. Троян 

Лектор: Петя Демирева, експерт и методист в об-

ластта на социалните политики, услуги и подпома-

гане, управител на Бюро за социални услуги 

„Хуманност и дълголетие“ ООД 

Обучението е предназначено за представители на 

доставчици на социални услуги: общински админист-

рации, НПО, представители на държавни институции 
 

Вижте:  

Подробна програма и Регистрационен формуляр 

НОВИНИ ОТ НАСО 

Международна конференция "Приобщаващи програми 

за обучение" и събития на EASPD в Австрия 

От 21 до 24 октомври 2015 г. в австрийския град Залцбург 

се проведе международна конференция на тема 

„Приобщаващи програми за обучение - нека да ги развием 

заедно!“, организирана от Европейската асоциация на дос-

тавчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Конфе-

ренцията постави фокус върху приобщаващото образова-

ние като средство за развитие на по-приобщаващо общест-

во. Заедно с проектите EQF, ECVET, INVESTT и TIDE, EA-

SPD представи добри практики в областта на развитието на 

приобщаващи образователни програми за хора с уврежда-

ния, като целта бе да се дадат препоръки на политици, ръ-

ководства на училища и преподаватели за подобряване на 

приобщаването в образованието.                      Вижте повече 

http://www.naso.bg/images/files/Programa_VTurnovo_26-27Nov.pdf
http://www.naso.bg/images/files/Reg_VTurn_26-27Nov.pdf
http://www.naso.bg/images/files/agenda_Troyan.pdf
http://www.naso.bg/images/files/Reg_Troyan_Dec10-12.pdf
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1750-easpd-4
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Обмен на опит с латвийски доставчик на услуги 

На 19 октомври 2015 г. в София екип на Национален алианс 

за социална отговорност проведе среща за обмен на опит с 

Регионален неправителствен център за подкрепа – Вентс-

пилс, Латвия. Организацията е на посещение в България в 

рамките на проект "За развитие на гражданско общество в 

гр. Вентспилс и региона“, финансиран по Норвежкия финан-

сов механизъм и по който Театър „Цвете“, член на НАСО, 

също е партньор. Регионалният неправителствен център за 

подкрепа – Вентспилс, Латвия има 18 организации-членове, 

от които 8 работят в социалния сектор. В рамките на среща-

та бяха обсъдени законодателната уредба на предоставяне 

на услуги в двете държави, като бяха отчетени различните 

предизвикателства, пред които са изправени доставчиците 

на социални услуги.                                             Вижте повече 

Обсъждане на концепция на Закон за социалните услуги 

На 22 октомври 2015 г. в Министерството на труда и соци-

алната политика се проведе заседание на междуинституци-

оналната група за разработване на проект на Закон за соци-

алните услуги. Национален алианс за социална отговорност 

(НАСО) участва в заседанието в качеството си на редовен 

член. Заседанието беше открито от г-н Лазар Лазаров, за-

местник-министър на труда и социалната политика и пред-

седател на работната група. Дневният ред включваше об-

съждане на коментари и становища по концепцията на бъ-

дещия Закон, която НАСО предварително беше изпратил за 

съгласуване до своите членове. Заместник-министър Лаза-

ров посочи, че Законът за социалните услуги е включен в 

политическите приоритети на Министерски съвет и се очак-

ва работата на работната група по подготовка на проекта да 

приключи до 30 април 2016 г., а самият Закон ще влезе в 

сила от 2017 г.                                                      Вижте повече 

АСП подготвя проект на методика за услугата „Дневен 

център“ 

Октомврийското издание на традиционната ежемесечна 

съвместната приемна на Национален алианс за социална 

отговорност и Агенцията за социално подпомагане, на която 

специалистите от социалните услуги имат възможност за 

изключително полезна обмяна на въпроси и казуси от прак-

тиката от една страна и търсене на възможности за методи-

ческа подкрепа от друга, беше проведена задочно. Поставе-

ните въпроси за това издание на Приемната бяха свързани 

с работата с потребители, които ползват почасова социална 

услуга в Дневен център за деца с увреждания, както и с 

финансовите средства, които остават след като потребител 

на Дом за стари хора почине и не са потърсени от неговите 

 52-ма министри ще обсъждат проблемите на 

трудовия пазар в София през декември 

 ОП РЧР е първата българска европрограма с 

акредитация за управление 

 За първи път България с европейско отличие 

за комуникация 

 Министър Ивайло Калфин се срещна с гражда-

ните на Асеновград 

 КН на ОПНОИР разгледа критериите на девет 

операции 

 България е на първо място по събития за Ев-

ропейската седмица MOVE Week 2015 г. 

 Агенцията по заетостта и Технически универ-

ситет - София подписаха Споразумение за сът-

рудничество 

 Промяна в договор за консултантски услуги 

между МЗХ и Световната банка 

близки. Издирването на наследниците е почти невъзможна 

задача, а и когато сумата е твърде малка, разходите по 

предаване на финансовите средства са многократно по-

високи от самите средства.                                Вижте повече 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1747-2015-10-20-10-51-56
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1748-2015-10-22-14-47-31
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3027-52-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3027-52-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3026-2015-10-23-07-05-05
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3026-2015-10-23-07-05-05
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3031-2015-10-23-07-32-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3031-2015-10-23-07-32-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3044-2015-10-23-09-37-56
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3044-2015-10-23-09-37-56
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3030-2015-10-23-07-31-41
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3030-2015-10-23-07-31-41
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3039-2015-10-23-08-39-08
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3039-2015-10-23-08-39-08
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3034-2015-10-23-07-43-57
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3034-2015-10-23-07-43-57
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3034-2015-10-23-07-43-57
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3033-2015-10-23-07-40-38
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3033-2015-10-23-07-40-38
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1749-2015-10-23-05-27-51
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 Всеки втори българин не разполага със средс-

тва за лечение 

 Новини за българи в чужбина отразяват пре-

димно криминална хроника 

 "Парите следват клиента" - само за част от ус-

лугите 

 20% от децата са обект на тормоз в социалните 

мрежи 

 Всеки пети у нас работи под стрес 

 ВTV и УНИЦЕФ стартират нова социална кампа-

ния за децата със специфични нужди 

 Учителите ще получават бонуси за работа с 

деца с увреждания 

 Дом за стари хора "Христо Ботев" - Тунджа 

отпразнува рожден ден 

 Център за детско и майчино здравеопазване 

откриха в Разград 

 Фондация "Сийдър" ще управлява резидент-

ни услуги в Казанлък 

 Две нови социални услуги в село Мамарчево 

 Младежи с увреждания бяха на посещение в 

побратимения белгийски град Аалст 

 Център за рехабилитация на деца с церебрал-

на парализа, аутизъм и соматични уврежда-

ния ще бъде изграден в Бургас 

 Седем години отпразнува Дневният център за 

деца с увреждания в Казанлък 

 В Смолян стартира проект „Многостепенно 

управление за интегрирано и устойчиво реги-

онално развитие“ 

 Министър Кралев игра в благотворителен тур-

нир 

 Доброволци от DHL облагородиха двора на 

Детска къща на фондация "За Нашите Деца" 

 Нова онлайн платформа на Samsung в помощ 

на учителите 

 Варненски деца събират пари за операция на 

своя учителка 

 Деца от Фондация „Конкордия“ участваха в 

благотворителен концерт на организацията в 

Австрия 

 "Люмиер" в НДК става постоянно кино 

 40 участници се включиха в творческата екс-

педиция „По стъпките на времето“ във Варна 

 Връчиха отличията в литературен конкурс 

"Яна Язова" Лом 2015 

 Праисторическа пекарна откриха на крепостта 

„Калето” край Мездра 

 Определени са Управляващ и Сертифициращ 

орган по ОП РЧР 

 Студенти могат да кандидатстват за европейс-

ка стипендия 

 ОП "Добро управление" обяви процедура за 

областните информационни центрове 

 Студенти от Русенския университет получиха 

сертификати за практическо обучение от ми-

нистъра на труда и социалната политика 

 ДАЗД и УНИЦЕФ ще си сътрудничат в подго-

товката и прилагането на ефективни политики 

за децата  

 Екипът на проект „Доброволчеството – фактор 

за реализация“ на НАРД посети Словакия 

 Община Пловдив въвежда съвременни техни-

ки и методи на обучение в пловдивските учи-

лища 

 Лекция „Работа с „трудни деца” за учители в 

Несебър 

 Четири съдебни зали са адаптирани за изс-

лушване на деца 

http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3057-2015-10-23-11-16-25
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3057-2015-10-23-11-16-25
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3055-2015-10-23-11-13-36
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3055-2015-10-23-11-13-36
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3054-2015-10-23-10-59-04
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3054-2015-10-23-10-59-04
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3052-20
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3052-20
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3047-2015-10-23-10-14-27
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3040-tv
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3040-tv
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3038-2015-10-23-08-35-02
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3038-2015-10-23-08-35-02
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3046-2015-10-23-10-13-46
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3046-2015-10-23-10-13-46
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3045-2015-10-23-10-12-49
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3045-2015-10-23-10-12-49
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3042-2015-10-23-09-34-17
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3042-2015-10-23-09-34-17
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3041-2015-10-23-09-29-26
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3037-2015-10-23-08-33-27
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3037-2015-10-23-08-33-27
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3036-2015-10-23-08-31-35
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3036-2015-10-23-08-31-35
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3036-2015-10-23-08-31-35
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3035-2015-10-23-08-30-41
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3035-2015-10-23-08-30-41
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3065-2015-10-23-12-09-20
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3065-2015-10-23-12-09-20
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3065-2015-10-23-12-09-20
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3043-2015-10-23-09-35-30
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3043-2015-10-23-09-35-30
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3066-dhl
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3066-dhl
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3058-samsung
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3058-samsung
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3050-2015-10-23-10-51-10
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3050-2015-10-23-10-51-10
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3025-2015-10-23-07-00-25
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3025-2015-10-23-07-00-25
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3025-2015-10-23-07-00-25
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3051-2015-10-23-10-52-51
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3056-40
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3056-40
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3062-2015-3
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3062-2015-3
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3061-2015-10-23-11-47-06
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3061-2015-10-23-11-47-06
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3032-2015-10-23-07-39-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3032-2015-10-23-07-39-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3048-2015-10-23-10-45-05
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3048-2015-10-23-10-45-05
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3029-2015-10-23-07-23-48
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3029-2015-10-23-07-23-48
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3049-2015-10-23-10-45-43
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3049-2015-10-23-10-45-43
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3049-2015-10-23-10-45-43
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3028-2015-10-23-07-08-31
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3028-2015-10-23-07-08-31
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3028-2015-10-23-07-08-31
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3064-2015-10-23-12-01-49
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3064-2015-10-23-12-01-49
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3063-2015-10-23-11-59-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3063-2015-10-23-11-59-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3063-2015-10-23-11-59-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3060-2015-10-23-11-37-08
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3060-2015-10-23-11-37-08
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3053-2015-10-23-10-55-28
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3053-2015-10-23-10-55-28


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, Обмен на опит "Развитие на 

Общностните центрове като комплексна услуга и интег-

риран подход" 

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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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 
 

Жителите и гостите на Сливен и Бобов дол, които 

отбелязват празниците на своите населени места 

през седмицата. 

27 - 28 октомври - Ловеч, Младежко ателие за управле-

ние на конфликти 

27 октомври - Хасково, Популяризиране на отворени 

схеми по ОП „Наука и образование за интелигентен рас-

теж“ 2014-2020 г. 

28 октомври - Ивайловград, Информационна среща на 

тема: Популяризиране на отворени схеми по ОП „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

29 октомври – Пловдив, „сБЪДнИ промяната“ – диску-

сия на „Заедно в час“ 

Варна, ОИЦ-Варна представя модула за е-

кандидатстване на ИСУН 2020 

Симеоновград, Информационна среща на тема: 

Популяризиране на отворени схеми по ОП „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 

г. 

30 октомври – Варна, Дискусия на тема: “Жени за кул-

тура и духовно развитие”, Асоциация „Да съхраним же-

ната“  

Маджарово, Информационна среща на тема: По-

пуляризиране на отворени схеми по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

31 октомври - Пловдив, Форум КЛЮЧе 

3 - 4 ноември - Търговище, Регионална конференция за 

представяне на Мобилния подход в работата на програ-

ма Библиотека на играчките 

3 ноември - Тополовград, Информационна среща на 

тема: Популяризиране на отворени схеми по ОП „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

4 ноември - Свиленград, Информационна среща на те-

ма: Популяризиране на отворени схеми по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

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%80/310-29-30-10-2016
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%80/312-4-11-2015
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/1LsOB32
http://bit.ly/1LsOB32
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2015-10-27
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2015-10-27
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2015-10-27
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-28
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-28
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-28
http://www.plovdiv.bg/%D1%81%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/
http://www.plovdiv.bg/%D1%81%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-29
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-29
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-29
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-29
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-29
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-29
http://woman-bg.bg/?page_id=57
http://woman-bg.bg/?page_id=57
http://woman-bg.bg/?page_id=57
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-30
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-30
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-10-30
http://klyuche.info/plovdiv/
http://bit.ly/1LsOB32
http://bit.ly/1LsOB32
http://bit.ly/1LsOB32
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-03
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-03
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-03
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-04
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-04
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-04
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 кандидатс-

тване) 

 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 канди-

датстване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в Бълга-

рия (текущо кандидатстване) 

 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 октомври 2015 г.) 

 Конкурс за най-интересни и ефективни добровол-

чески 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 ноем-

ври 2015) 

 BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производс-

твения 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 етническите малцинства и/или 

търсещи или получили международна закри-

ла“ (30 ноември 2015 г.) 

 Проектни предложения по процедура 

BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищно-

то възпитание и подготовка на деца в неравнос-

тойно положение“ (30 ноември 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.)  

 Първа покана по Програмата Интеррег-ИПП за 

трансгранично сътрудничество България -

Македония (25 януари 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/1RwcGvC
http://bit.ly/1JK061J
http://bit.ly/1JK061J
http://bit.ly/1hg1mTF
http://bit.ly/1hg1mTF
http://bit.ly/1hg1mTF
http://bit.ly/1iEYv81
http://bit.ly/1iEYv81
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1MiUvH3
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1VsLEHB
http://bit.ly/1VsLEHB
http://bit.ly/1RkugPx
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/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
http://bit.ly/1FMSZe1

