
 

 

 
 

 
 

ПОКАНА 

 за обучение на тема 

“Възможности за финансиране на НПО, социални услуги, общини и 

работодатели“   

 което ще се проведе на 18 юни 2021 г. от 14.00 до 16.00 часа, онлайн през Zoom  

 

 

 

За кого е предназначено: 

за представители на НПО, социални услуги, общини и работодатели 

 

 

Темите, които ще се разгледат са възможностите за финансиране в областта на социалните услуги и 

дейности, образованието, изкуството и културата, социалното предприемачество, заетостта и 

приобщаването. По време на обучението акцент ще се постави също и на темата, свързана с местните 

инициативни групи и мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ както на националните 

програми, така и на европейските мерки (Оперативни програми, Еразъм+, програма „Граждани, 

равенство, права и ценности“) 

 

Целта на обучението е да даде познания за съществуващите и планираните за разкриване процедури 

за набиране на проектни предложения, за процеса по програмиране на периода 2021-2027 г. 

Обучението е насочено към подпомагане на потенциални кандидати и бенефициенти умело да 

реализират своите идеи, посредством възможностите, които предоставят различните фондове, 

програми и мерки.   

 

Обучението ще включва няколко основни компонента: 

  Презентация; 

Дискусия по темите и споделяне на практически опит; 

  Възможност за задаване на въпроси от участниците в групата. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБУЧИТЕЛИ: 

 
НЕВЕНА ДОБРЕВА – експерт „Международни партньорства и проекти“ в НАСО 

 

Образование  

 

• Доктор „Приложно културознание“ – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София  

• Магистър „Медийна култура“ – Университет на Маастрихт, Нидерландия  

• Бакалавър „Културлогия“– СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София  

 

Професионален опит – 10 години в сферата на културата и образование и в разработването, 

управлението и изпълнението на проекти по програма „Еразъм+“, „Европа на гражданите“ и др. 

 
СЮЗАН СЕЙФЕТИНОВА - експерт „Социални услуги и дейности“  и регионален представител на 

НАСО за област Търговище. Управител на Комплекс за социално развитие- Търговище. 

 

Образование  

 

• Доктор „Организационна психология“ – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София  

• Магистър „Социален мендижмънт“ – Технически университет, гр. Варна  

• Бакалавър „Психология“ – ШУ „Еп. Константин Преславски“ , гр. Шумен 

• Бакалавър „Социални дейности“ – ШУ „Еп. Константин Преславски“ , гр. Шумен 

 

Професионален опит – 12 години в сферата на социалните услуги и дейности, както и в 

разработването, управлението и изпълнението на проекти по оперативните програма "Развитие на 

човешките ресурси" и „Наука и образование за интелигентен растеж“, Финансовия механизъм на 

ЕИП и Норвежкия ФМ и др.  

 

 

За допълнителна информация и въпроси:  

Наталия Христова, info@naso.bg, 0882122690; 

 


