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ОТВОРЕНА РЕГИСТРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ 

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА  

УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ОБЩИНА РУСЕ  

имат удоволствието да Ви поканят на  

ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА  

ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЕСТНИТЕ 

ВЛАСТИ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“ 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ХОТЕЛ ЯНТРА, 

13-14 АПРИЛ 2016 г. 

 

Вижте: Програма (проект) и повече информация 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

ВАЖНО! Регистрацията за участие се извър-
шва само онлайн, като таксите за участие и 
вариантите за настаняване са посочени и се 
избират в самия регистрационен формуляр. 

 

За допълнителна информация: 

Организационни въпроси: 0882 122 666, sofia@naso.bg 

Финансови въпроси: 0882 122 730, finance@naso.bg 

 

НОМИНАЦИИ   

ЗА ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НАСО ЗА 

ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

НА БЪЛГАРИЯ 

Във връзка с предстоящото връчване на Годишните 

награди за активна социална политика за 2016 г. в 

категория „Общини“, което ще се състои на 13 април 

2016 г. във Велико Търново в рамките на XI Национа-

лен форум на доставчиците на социални услуги,  

НАСО открива процедура за номинации в категория 

„Общини“. Общините могат да бъдат номинирани за 

цялостен принос в социалното развитие на България 

или за успехи, постижения и реализирани добри прак-

тики в отделни области и по конкретни теми.  

На база на номинациите Управителния съвет на  

НАСО ще вземе решение за присъждане на  

Годишните награди за 2016 г. 

НАПРАВЕТЕ НОМИНАЦИЯ ТУК 

до 10 март 2016 г. 

КАЛЕНДАР 
 

1 март - Баба Марта 

Международен ден на гражданската защита  

св. Евдокия 

3 март -  Ден на Освобождението на България  

Международен ден на писателите 

6 март - Световен ден за борба с глаукомата 

http://naso.bg/images/files/VT_ProgramaDraft.pdf
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1948-13-14-04-2016
https://docs.google.com/forms/d/15ee5F_JnQ52oRz-AuAdccH4zpCNAnPsSn00Ys1p8Sz0/viewform
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1949-2016-2
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НОВИНИ ОТ НАСО 

Представителството на НАСО в Банско домакинства 

двудневен обмен на опит на Дневни центрове от цялата 

страна 

На 25 и 26 февруари 2016 г. представителството на Национа-

лен алианс за социална отговорност (НАСО) беше домакин на 

обмен на опит на специалисти от социалните услуги "Дневен 

център за деца с увреждания" и "Дневен център за възрастни 

с увреждания" от цялата страна. Участниците бяха приветст-

вани от г-жа Мая Стоицева, началник Отдел „Хуманитарни 

дейности“ в Община Банско, която подчерта, че оценява висо-

ко мнението и опита при обмен на опит с цел подобряване на 

грижите за потребителите и постигане на по-високо качество 

на социалните услуги. Темата на отделните панели през два-

та дни бяха представени от г-жа Борислава Гицова, експерт 

"Социални услуги и развитие" на НАСО и г-жа Снежана Ери-

нина, управител на Дневен център "Зорница" и представител 

на НАСО за Банско. 

Заседание на Управителния съвет на НАСО 

Съгласно предварително приетия план за работа на Управи-

телния съвет на Национален алианс за социална отговорност, 

на 25 февруари 2016 г. в Банско се състоя редовно заседание 

на УС. В работата на заседанието участие взеха и специалис-

ти-експерти на НАСО, работещи в различни направления. 

Основните въпроси, включени в дневния ред, бяха обсъждане 

на текущи задачи пред организацията, произтичащи от акту-

ални въпроси и събития в социалната сфера. Успоредно с 

това УС обсъди в по-голяма конкретика основните дейности 

на организацията, заложени за реализация през първото шес-

тмесечие на настоящата година.  

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 143 765 нови работни места се очаква да бъ-

дат разкрити през 2016 г. 

 32 дома за деца са затворени за година 

 Всеки втори българин не може да отоплява 

жилището си адекватно 

 София - 115-а сред градовете с най-качествен 

живот 

 България е сред най-изоставащите страни в 

ЕС в областта на цифровите технологии 

 Исканията за безплатни винетки - с 5% ръст 

 Една трета от работещите в страната са нис-

коплатени 

 ЕК публикува Националните доклади за 2016 г. 

за напредъка на държавите членки в изпълне-

нието на специфичните препоръки на Съвета 

на ЕС от 2015 г. 

 ЕП гласува обновяване на европейските служ-

би по заетостта 

 Отпада задължението за представяне на реше-

ние на ТЕЛК/НЕЛК за отпускане на пенсия за 

инвалидност 

 Осигурен е финансов ресурс за разплащания 

по оперативните програми 

 Даниел Панов, кмет на Велико Търново, е но-

вият председател на НСОРБ 

 Помощ при бедствия - само при доход под 

линията на бедността 

 Работна група с представители на хората с 

увреждания ще работи по реформата в ТЕЛК 

 Стартират над 150 курса за безработни, фи-

нансирани от бюджета на МТСП 

 НС прие на първо четене Законопроекта за 

равнопоставеност на жените и мъжете 

 НСТС: Държавните служители ще бъдат наз-

начавани след еднотипен входящ тест 

 Български студенти спечелиха престижна 

награда от международно състезание по пра-

ва на човека 

 Признание за професионално направление 

„Социални дейности“ в Русенския универси-

тет 

 Дуалното обучение ще се въвежда с общинс-

ки планове 

 МОН изготвя списък с приоритетни направле-

ния според нуждите на пазара на труда 

 63 деца ще получат персонални пенсии 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1956-2016-02-27-16-59-49
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1956-2016-02-27-16-59-49
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1956-2016-02-27-16-59-49
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1960-2016-02-28-19-41-42
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3738-143-765-2016
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3738-143-765-2016
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3729-32
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3746-2016-02-27-08-34-47
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3746-2016-02-27-08-34-47
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3745-115
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3745-115
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3744-2016-02-27-07-53-47
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3744-2016-02-27-07-53-47
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3730-5-5
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3723-2016-02-25-11-33-04
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3723-2016-02-25-11-33-04
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3747-2016-2015
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3747-2016-2015
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3747-2016-2015
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3747-2016-2015
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3733-2016-02-27-07-04-24
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3733-2016-02-27-07-04-24
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3709-2016-02-25-09-33-51
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3709-2016-02-25-09-33-51
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3709-2016-02-25-09-33-51
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3708-2016-02-25-09-31-49
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3708-2016-02-25-09-31-49
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3741-2016-02-27-07-47-04
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3741-2016-02-27-07-47-04
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3735-2016-02-27-07-08-32
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3735-2016-02-27-07-08-32
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3726-2016-02-27-06-12-53
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3726-2016-02-27-06-12-53
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3725-150
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3725-150
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3716-2016-02-25-10-17-23
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3716-2016-02-25-10-17-23
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3714-2016-02-25-10-15-09
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3714-2016-02-25-10-15-09
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3713-2016-02-25-09-50-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3713-2016-02-25-09-50-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3713-2016-02-25-09-50-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3742-2016-02-27-07-49-47
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3742-2016-02-27-07-49-47
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3742-2016-02-27-07-49-47
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3712-2016-02-25-09-47-25
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3712-2016-02-25-09-47-25
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3711-2016-02-25-09-45-30
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3711-2016-02-25-09-45-30
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3707-63
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СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ 

 Официално награждаване на победителите в 

петия годишен конкурс за най-добър бизнес 

план на неправителствена организация 

 В Плевен се откриват шест паралелки за деца 

със специални образователни потребности 

 Откриват нов социален център в Димитровг-

рад 

 Приет бе анализ на потребностите от социални 

услуги в Община Добричка 

 1000 лв. общинска подкрепа за новородено в 

Стрелча 

 Извеждат деца от дом „Детелина”-Плевен в 

два ЦНСТ 

 Готова е Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги в Търговище 

 Център за почасови социални услуги започва 

работа във Велико Търново 

 Четири нови социални услуги са разкрити в 

Област Русе от началото на годината 

 Три социални проекта ще осигурят обучение и 

стаж на безработни от Велико Търново 

 Център за работа с деца на улицата в Пловдив 

осигури професионална квалификация на 

свои възпитаници 

 Конференция по Проект "Детство за всички" 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 ПРОМЯНАТА спечели първо място в Годиш-

ните награди за отговорен бизнес 

 ЕВН България стартира програма за финанси-

ране на общественополезни проекти 

 Tommy Hilfiger с облекла за деца с уврежда-

ния 

 Пощенска банка подарява 14 000 ръчно изра-

ботени мартеници 

 Министър Калфин връчи наградата на БАИТ 

за 2015 г. за корпоративна социална отговор-

ност в ИТ сектора 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 Изложба „РЕШАВАМ=СЪЩЕСТВУВАМ” набира 

обществена подкрепа за премахване на систе-

мата на запрещение 

 В Царево разменят мартеници срещу книги 

 Русенската библиотека номинирана за прес-

ЧЕСТИТО! 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  

благопожелания са за: 

Мая Казанджиева, Директор “Социални дейности, 

здравеопазване и спорт”, Община Бургас, която на  

1 март празнува рожден ден. 

Малина Славова, председател на Сдружение "Шанс и 

закрила", представител на НАСО за област Хасково, 

която на 3 март празнува рожден ден. 

Веселина Ботева, директор на дирекция  

"Социална политика", Община Пловдив,  

член на Управителния съвет на НАСО, която на  

4 март празнува рожден ден. 

ПОЗИЦИЯ 

 Ивайло Калфин: Не предпоставяме нито едно 

решение, свързано с промените в медицинс-

ката и трудова експертиза 

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 увреждания в 

цяла Европа. Темата на този конкурс е концептуална и 

абстрактна. От снимките се очаква да представят ро-

лята в обществото на организациите, които подкрепят 

хората с увреждания.  

Срок: до 27 март 2016 г. 

http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3748-2016-02-28-07-26-14
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3748-2016-02-28-07-26-14
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3748-2016-02-28-07-26-14
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3740-2016-02-27-07-30-48
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3740-2016-02-27-07-30-48
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3736-2016-02-27-07-13-58
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3736-2016-02-27-07-13-58
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3734-2016-02-27-07-07-42
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3734-2016-02-27-07-07-42
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3732-1000-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3732-1000-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3727-2016-02-27-06-30-11
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3727-2016-02-27-06-30-11
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3722-2016-02-25-11-27-07
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3722-2016-02-25-11-27-07
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3721-2016-02-25-11-23-00
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3721-2016-02-25-11-23-00
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3720-2016-02-25-11-21-53
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3720-2016-02-25-11-21-53
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3719-2016-02-25-11-20-46
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3719-2016-02-25-11-20-46
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3718-2016-02-25-10-26-15
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3718-2016-02-25-10-26-15
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3718-2016-02-25-10-26-15
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3710-2016-02-25-09-37-23
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3743-2016-02-27-07-52-16
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3743-2016-02-27-07-52-16
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3739-2016-02-27-07-23-51
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3739-2016-02-27-07-23-51
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3728-tommy-hilfiger
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3728-tommy-hilfiger
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3724-14-000
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3724-14-000
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3715-2015
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3715-2015
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3715-2015
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3749-2016-02-28-07-28-11
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3749-2016-02-28-07-28-11
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3749-2016-02-28-07-28-11
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3731-2016-02-27-06-41-54
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3737-2016-02-27-07-16-13
http://nasoki.bg/bg/15-interview/3717-2016-02-25-10-19-07
http://nasoki.bg/bg/15-interview/3717-2016-02-25-10-19-07
http://nasoki.bg/bg/15-interview/3717-2016-02-25-10-19-07
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1773-international-photo-contest-bg
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СЪБИТИЯ НА НАСО 

7 март - София, Национална приемна „Социални ус-

луги“ 

Следващото издание на приемната ще бъде на 7 март 

2016 г. Заявка за участие в срещата можете да изпратите 

на sofia@naso.bg до 2 март 2016 г.  

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на Постановление за осигуряване за безвъзмез-

дно ползване на познавателни книжки, учебници и 

учебни комплекти 

 Закон за изменение на Закона за чужденците в Репуб-

лика България 

 Проект на ПМС за одобряване на допълнителни транс-

фери по бюджетите на общините за възстановяване на 

част от разходите, извършени от лицата от педагоги-

ческия персонал за транспорт от местоживеенето им до 

местоработата в друго населено място и обратно 2016 

 Проект на Годишен доклад за 2015 година за изпълне-

ние на Плана за действие за осигуряване на равни въз-

можности на хората с увреждания 2014 – 2015 г. 

 Проект на Решение на Министерския съвет за приема-

не на Годишен доклад за 2015 година за изпълнение на 

Плана за действие за осигуряване на равни възможнос-

ти на хората с увреждания 2014 – 2015 г. 

ПРЕДСТОЯЩО 

29 февруари - София, МТСП, Заседание на МРГ за изготвяне на 

проект на Закон за социална икономика 

Брюксел, Кръгла маса „Светът на труда. Неравенства и 

средна класа – политически перспективи“  

1-2 март - София, Практически семинар на тема: Функции, компе-

тенции и отговорности на Междинните звена на 39-те общини, 

НСОРБ 

1 март - София, Кръгла маса „Подготовка и подкрепа за самостоя-

телен и пълноценен живот на свобода“ 

1-29 март - София, Изложба „РЕШАВАМ = СЪЩЕСТВУВАМ", об-

ществена подкрепа за премахване на системата на запрещение 

8 март - София, Народно събрание (зала „Запад“), Публично об-

съждане на Закона за изменение на ЗЮЛНЦ 

11-12 март - Варна, Конференция „Моделиране на нови услуги за 

деца с увреждания в България“ 

16-18 март - Велико Търново, Обучение "Арт-терапия"; Велико 

Търново, Обучение "Промени в Закон за социално подпомагане" 

Правоспособност и достъп до  

правосъдие на хора с  

интелектуални затруднения  

Прилагане на чл. 12 и чл. 13 на КООНПХУ 

Национален форум на доставчи-

ците на социални услуги 

10 и 11 март, Парк хотел Витоша, гр. София 

Конференцията се организира от Министерство на пра-

восъдието, Министерство на труда и социалната поли-

тика, Европейската асоциация на доставчиците на услу-

ги за хора с увреждания, партньорите по проект AJU-

PID, Национален алианс за социална отговорност, Бъл-

гарска асоциация на лица с интелектуални затруднения 

и Български център за нестопанско право.  

15 март - Враца, Регионален форум „Между-

институционално партньорство – гаранция за качество 

на социалните услуги"  

НАСО, със съдействието на Община Враца, организира 

регионален форум на тема "Междуинституционално парт-

ньорство – гаранция за качество на социалните услуги". 

Срещата е насочена към представители на общински ад-

министрации, ангажирани с управлението и предоставяне-

то на социални, здравни и образователни услуги, достав-

чици на социални и интегрирани услуги, екипи и специалис-

ти от социални услуги, потребители, и всички други заин-

тересовани страни. 

16 март - Видин, Международна среща за обмяна на 

опит "България-Сърбия" 

Срещата се организира от представителството на НА-

СО за област Видин - Фондация "Подкрепа за реализация", 

с подкрепата на Община Видин. В рамките на дискусията 

ще бъде направен обзор на структурата на социалните 

услуги в Сърбия и България, методите за финансиране на 

социалните услуги в двете страни и спектъра на услуги 

за деца и лица с увреждания, като ще бъдат търсени общи 

решения пред предизвикателствата за социална интегра-

ция. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатстване) 

Микрофонд TimeHeroes (текущо кандидатстване) 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (без краен срок, вре-

менно затворен) 

Urgent Action Fund набира проекти (текущо кандидатстване) 

TELUS International Europe подкрепя НПО в България (текущо 

кандидатстване) 

Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания 

(29 февруари 2016) 

Интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работ-

на среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и 

оборудване на работните им места (2 март 2016) 

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност 

от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен 

на увреждане (7 март 2016) 

Европейски фонд за разследваща журналистика (7 март 

2016) 

Национален фонд „Култура“, Програма "Мобилност" (9 март 

2016) 

Национален фонд „Култура“, Програма „Дебюти“ (10 март 

2016) 

Интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана 

работна среда (10 март 2016) 

Фонд Елизабет Тейлър за борба със СПИН (11 март 2016 г.) 

Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, 

исторически и спортни обекти за хора с увреждания (14 март 

2016) 

Втора покана по програма за трансгранично сътрудничест-

во „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ (15 

март 2016 г.) 

Програма „Европа” на Столична община и Столичен общин-

ски съвет (15 март 2016) 

Първа покана по Програма Интеррег за трансгранично сът-

рудничество България-Турция 2014-2020 (16 март 2016 г.) 

Твоята първа работа с EURES (18 март 2016) 

Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“, сектор 

„Училищно образование" (31 март 2016) 

Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“, сектор 

„Образование за възрастни" (31 март 2016) 

Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“, сектор 

„Професионално образование и обучение" (31 март 2016) 

Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“, сектор 

"Висше образование" (31 март 2016) 

Втора покана на програмата за трансгранично сърудничест-

во Гърция – България 2014-2020 (31 март 2016) 

Първа покана по програма за трансгранично сътрудничест-

во Интеррег „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. (15 

април 2016) 

Проектни предложения по процедура BG05M20P001-3.002 

„Образователна интеграция на учениците от етническите 

малцинства и/или търсещи или получили международна 

закрила“ (29 април 2016 г.) 

BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на инова-

ции от стартиращи предприятия“ (5 май 2016) 

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