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− ПРИКЛЮЧИХА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ХОРА 
С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА СЛИВЕН 
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− ОДОБРЕН Е ПРОЕКТЪТ НА ПРОГРАМА ИНТЕРАКТ IV 
 

• НОВИНИ 

− С ОЩЕ 25 МЛН. ЛВ. СЕ ГАРАНТИРА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”ДО КРАЯ НА 2022 Г.  

− ОБЯВЕНИ СА ИНДИКАТИВНИ СРОКОВЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНИ ПО ПРОГРАМА LIFE ЗА 2022 Г. 

− МРРБ ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА САНИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ СГРАДИ 

− ОБЩИНИ С НАСЕЛЕНИЕ ДО 100 000 ДУШИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОДКРЕПА ЗА НОВИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ БАУХАУС  

− НАБИРАТ СЕ ПРОЕКТИ ПО „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ 
ИНСТИТУТИ” 

 
 

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

ОБЩИНА СЛИВЕН С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

Община Сливен е сред одобрените кандидати по Резултат 1 „Подобрено управле-
ние на културното наследство”, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представе-
но в ревитализирани, реставрирани и реновирани места”, финансиран по Програма 
„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на Финансовия меха-
низъм на Европейското икономическо пространство.  

Проектът „Наследството на Сливен - пленяващо и многолико” се реализира в парт-
ньорство с Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков”, Художествена 
галерия „Димитър Добрович” и Сдружение „Федерация на културно-просветните 
дружества на каракачаните в България”. Общата стойност на безвъзмездната фи-
нансова помощ е в размер на 547 619 лева. 

Проектът ще подпомогне съхраняването и популяризирането на сливенското кул-
турно наследство, ще даде възможност за представяне на културната идентичност на местните етноси и ще повиши толе-
рантността, разбирането и приемането на различни културни ценности. 

В изпълнение на проекта ще бъдат извършени дейности по освежаване и обновяване на екпозиционните пространства в 
Художествената галерия. Планирани са и две изложби с млади сливенски автори от различни етноси, както и представя-
не на реставрирани картини на каракачанския художник-тубист Никола Заров. 

В Регионалния исторически музей - Сливен ще бъдат ревитализирани музейните пространства на първия етаж и ще бъде 
осигурен достъп за хора с увреждания.  

В рамките на настоящия проект ще се обновят части от интериора на зала „Сливен”. За целта ще се оформят изложбени 
ниши, които ще предоставят допълнителни експозиционни пространства. 



Стр. 2 

ПРИКЛЮЧИХА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА СЛИВЕН 

Приключи изпълнението на строителните дейности по 
проекта „Подкрепа за деинституционализация на соци-
ални услуги за хора с увреждания в община Сливен”. 
Той е финансиран по Оперативна програма „Региони в 
растеж” 2014-2020 и включва изграждането на два 
нови социални центъра.  

Единият е Център за грижа за лица с психични разст-
ройства, а другият - Център за грижа за лица с умстве-
на изостаналост.  

Дейностите по изпълнението включват организация и 
управление, информация и публичност, извършване на 
строително-монтажни работи, доставка и монтаж на 
цялостно оборудване и обзавеждане на сградите, как-
то и упражняване на строителен надзор. 

Центровете са изградени в съответствие на Плана за 
действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на 

Националната стратегия за дългосрочна грижа. Целта е извеждането на възрастните хора и хората с увреждания 
от специализираните институции и настаняването им в среда близка до семейната. В сградите ще бъдат настанени 
пълнолетни лица с психични разстройства и съответно с умствена изостаналост след извършване на оценка на 
потребностите.  

С изграждането на двата центъра в града, потребителите ще имат достъп до здравна и обществена инфраструкту-
ра. Там могат да бъдат настанявани и лица, чакащи да ползват услуги в общността. По този начин ще се избегне 
институционализацията на тези лица и ще се осигури комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи 
за лица с увреждания.  

Всяка сграда е с капацитет 15 места и осигурява лични помещения, както и за ежедневни дейности в малка група 
и помещения за общи занимания. Проектирани са така, че да бъде осигурено лесно наблюдение на обитателите от 
страна на персонала, и възможност за лесен достъп до всяко помещение.  

Обзавеждането и оборудването, предвидено по проекта, осигурява достъпна среда за хора с двигателни уврежда-
ния. Всички спални, единични и двойни стаи за хора с увреждания са ситуирани на ниво вход. Достъпът до общи-
те помещения се осъществява посредством вертикален платформен подемник. 

Архитектурното решение за сградите предвижда настаняване на не повече от 3 души в стая и санитарен възел с 
баня към всяка стая за Центъра за умствено изостанали и не повече от 2 за лицата с психични разстройства.  

Предвидено е общо помещение за групова работа, 
кухня с кухненско оборудване и място за хранене. 
Ще се изгради сигнална инсталация, СОТ и видео-
наблюдение, с цел създаване на възможност за адек-
ватна и бърза реакция от персонала при необходи-
мост.  

В центъра за грижа за лица с психични разстройства 
ще бъде обособена и стая за терапия, облицована с 
меки модули.  

Отоплението ще бъде извършено чрез газифициране. 
Осветлението ще се изпълнява чрез енергоспестява-
щи осветителни тела, като основно ще се управлява 
от датчици за движение.  

Засадена е нова растителност, съобразена с климата 
и вида на обекта. И за двата центъра е осигурено 
пространство за градинарски дейности, поставени са 
пейки. 

В настоящия етап се съставят документи за влизане на сградите в експлоатация. Стойността на безвъзмездната 
помощ за изграждане на двата центъра възлиза на 1 121 094.65лв. с ДДС. Изпълнител на строителните дейности е 
„Билдинг ТД” ЕООД. 

 

ИЗТОЧНИК: https://mun.sliven.bg/ 

 

 

 

 

https://mun.sliven.bg/


Стр. 3 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021-2027 Г. 

ОДОБРЕН Е ПРОЕКТЪТ НА ПРОГРАМА ИНТЕРАКТ IV 

АКТУАЛНО 

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, 
очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в 
България през програмния период 2021 – 2027 г. Това е документът, в който 
се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за из-
пълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика 
в областта на рибарството. 

Документът се разработва от работна група с активното участие на широк 
кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-
икономическите партньори, академичната общност, организациите на работо-
дателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреж-
дания и други. В резултат от дейността на работната група и на компетентни-
те ведомства бяха разработени няколко последователни проекта на Споразу-

мението за партньорство, като последен вариант беше представен на службите на Европейската комисия за нео-
фициални консултации през м. октомври 2021 г.  

По проект на Споразумение за партньорство са проведени обществени консултации през м. октомври 2020 г., 
както и публично обсъждане през м. юли 2021 г. 

Настоящият вариант на документа е резултат от проведените преговори с Европейската комисия и отразяването 
на последно получените коментари от нейна страна в края на м. януари тази година. Техническите консултации с 
ЕК са приключени, като проектът на Споразумение за партньорство следва да бъде съгласуван на национално 
ниво, след което официално да бъде изпратен на Европейската комисия за одобрение. 

Проектът на Споразумението за партньорство можете да намерите на Портала за обществени консултации 
www.strategy.bg и Единния информационен портал за ЕСИФ www.eufunds.bg. 

Всички желаещи могат да се включат в обсъждането на Споразумението за партньорство. Своите мнения и ко-
ментари можете да изпращате в срок до 21 април 2022 г. 

 

ИЗТОЧНИК: https://www.eufunds.bg/bg 

 

 

Министерският съвет одобри проекта на Програма-
та за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ 
IV. Това е последната стъпка преди внасянето и за 
одобрение в Европейската комисия. Общият бю-
джет на програмата за периода 2021-2027 г. е в 
размер на 56,25 млн. евро. 80% от средствата са 
от Европейския фонд за регионално развитие, а 
останалите се осигуряват от страните като нацио-
нално съфинансиране. Близо 180 хил. евро е наци-

оналният принос, който трябва да осигури България. 

Програма ИНТЕРАКТ IV обхваща всички 27 държави-членки на Европейския съюз, както и Норвегия и Швейцария 
като държави-партньори. Насочена е към подпомагане на доброто управление и изпълнението на всички програ-
ми за териториално сътрудничество. И през новия програмен период тя цели да се засили ефективността на по-
литиката на сближаване чрез насърчаване обмена на опит, прилагане на новаторски подходи и изграждане на 
институционален капацитет. Дейностите по програмата се изпълняват в рамките на единствения и приоритет 
„Предоставяне на услуги”. Предвиждат се дейности, свързани с идентифицирането и трансфера както на инова-
тивни подходи, така и на добри практики на сътрудничество. ИНТЕРАКТ IV ще продължи да подкрепя създадените 
мрежи за сътрудничество, като предоставя услуги за структурите на програмите ИНТЕРРЕГ, национални и регио-
нални заинтересовани страни, както и на широк кръг заинтересовани страни в ЕС, като например европейски 
институции и финансиращи програми. 

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие и бла-
гоустройството ще продължи да изпълнява функциите на Национален орган по отношение на програмата. 

 

ИЗТОЧНИК: https://www.mrrb.bg/ 

 

https://www.eufunds.bg/bg
https://www.mrrb.bg/
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С ОЩЕ 25 МЛН. ЛВ. СЕ ГАРАНТИРА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” 
ДО КРАЯ НА 2022 Г.  

С допълнителни 25 млн. лв. от механизма REACT-EU ще бъде гарантирано 
предоставянето на услуги по мярката „Патронажна грижа +” на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” до края на 2022 г.  

Средствата ще бъдат осигурени от алокацията на финансов ресурс по мяр-
ката „Запази ме +”, по която се очаква значителна икономия заради нама-
ляващия брой заболели от COVID-19 и постепенното отпадане на противое-
пидемичните мерки.  

Допълнителните 25 млн. лв. по „Патронажна грижа +” ще бъдат използвани 
за анексиране на договорите на 142 общини. По-голямата част от договори-
те приключват до средата на 2022 г., а с анексирането ще се гарантира 
предоставянето на услугите за още 6 месеца.  

С допълнителния финансов ресурс общият бюджет на мярката „Патронажна 
грижа +” се увеличава до 110 млн. лв. 

По операция „Патронажна грижа +” се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за 
нуждаещи се хора с увреждания, възрастни хора или поставени под карантина във връзка с COVID-19. Осигурява 
се психологическа подкрепа и консултиране, доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, 
закупени със средства на потребителите, както и съдействие за неотложни административни услуги.  

По мярката се осигурява подкрепа и за социалните услуги, делегирани от държавата дейност, за да отговорят на 
предизвикателствата, породени от разпространението на COVID-19. Средствата се използват за мерки за дезин-
фекция в социалните услуги, тестване на персонала и потребителите, преграждане на помещения при необходи-
мост от карантиниране на заразен потребител и др.  

ИЗТОЧНИК: https://esf.bg/ 

 

 

ОБЯВЕНИ СА ИНДИКАТИВНИ СРОКОВЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНИ ПО ПРОГРАМА LIFE ЗА 2022 Г. 

НОВИНИ 

Изпълнителната агенция за климата, инфраструктурата и околната 
среда (CINEA) обяви 17 май като индикативна дата за публикуване 
на покани по Програма LIFE през 2022 г. 

Индикативните дати за подаване на проектни предложения са: 

• Стандартни проекти за действия по подпрограми  „Опазване на 
природата и биологичното разнообразие”, „Кръгова икономика и 
качество на живот” и „Смекчаване на последиците от изменението 
на климата и приспособяване към това изменение”: 4 октомври 
2022 г. 

• Други действия по подпрограма „Преход към чиста енер-
гия“: 16 ноември 2022 г. 

• Техническа помощ за подготовка на Стратегически проекти за 
опазване на природата и стратегически интегрирани проекти: 8 
септември 2022 г. 

• Стратегически проекти за опазване на природата и стратеги-
чески интегрирани проекти: 8 септември 2022 г. за идейни концеп-

ции и 7 март 2023 г. за проектни предложения 

• Безвъзмездни средства за оперативни разходи на организации с нестопанска цел: 21 септември 2022 г. 

 

Допълнителна информация можете да намерите на следния линк: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home. 

 

ИЗТОЧНИК: http://www.life-bulgaria.bg/ 

 

 

https://esf.bg/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.
http://www.life-bulgaria.bg/
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МРРБ ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА САНИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ СГРАДИ 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
започна работата по подготовка на критериите за финансиране на 
мерки за енергийна ефективност със средства от Националния 
план за възстановяване и устойчивост за публични, културни, 
спортни, търговски или промишлени сгради. Предвижда се всички 
общини в страната да имат достъп до ресурса от плана, но първо 
трябва да направят „инвентаризация” на обществения сграден 
фонд, който се намира на тяхна територия. Предстои МРРБ да раз-
работи насоки за кандидатстване и критерии за приоритизиране 
на обектите. Финансиране ще могат да получат и държавни ве-
домства за намиращи се извън столицата административни сгра-
ди. Това стана ясно на среща на вицепремиера и министър на ре-
гионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и 
неговия екип с представители на Националното сдружение на об-
щините и на местни власти от страната. 

В Плана е заложено 370 млн. лв. без ДДС да бъдат средствата за 
саниране на обществени сгради. С финансиране от него ще про-

дължи да се изпълнява и програмата за енергийна ефективност на жилищни сгради. Заложените за целта средства 
са близо 1,2 млрд. лв. без ДДС. Възможно ще бъде изпълнението и на системи за енергоспестяване. 

По време на срещата бяха обсъдени правилата, по които ще се финансират общински благоустройствени проекти 
със средства от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След преструктурира-
нето му 500 млн. лв. ще бъдат насочени към ремонт на четвъртокласни пътища и ВиК проекти в общини с населе-
ние между 2000 и 10 000 души. Условие за финансиране ще бъде наличието на издадено разрешение за строеж и 
завършени процедури по ЗОП за избор на изпълнители. 

Основната цел на инвестициите с този ресурс е сближаване на регионите, като фокус ще бъдат малките общини, 
предвид че големите имат повече източници на финансиране, подчерта министър Караджов. 

Предложенията за ремонт на общински пътища към момента надхвърлят 1 млрд. лв. Тези, които считаме, че биха 
могли да бъдат финансирани, са разделени на 5 основни групи, информира заместник-министър Явор Пенчев и 
представи категоризацията, която МРРБ е направило на получените проекти. 

Първата група включва 21 обекта с готови проекти, издадено разрешение за строеж и избран изпълнител след 
проведена процедура по Закона за обществените поръчки. За част от тях има и актуални количествено-стойностни 
сметки, възлизащи на общо около 20 млн. лв. Ориентировъчната стойност на останалите е общо 50 млн. лв. 

88 обекта са обособени във втора група. За тях са налични проектна готовност и разрешение за строеж, но нямат 
избрани изпълнители. Разделени са отново на две подгрупи. 150 млн. лв. без ДДС е стойността на тези с точни 
количествено-стойностни сметки, а останалите възлизат на около 70 млн. лв. без ДДС. 

Третата група включва обекти, за които е необходимо презаверяване на изтекли разрешения за строеж. 107 млн. 
лв. е стойността на проектите, за които количествено-стойностните сметки са актуални, а останалата част са за 
около 75 млн. лв. 

За 129 обекта, включени в четвърта група, има проектна готовност, но за тях все още не са издадени необходими-
те разрешения за строеж. За други 31 обекта няма проектна готовност или трасето не е част от утвърдения списък 
на общинските пътища. 

Информацията за тези проекти ни е предоставена от Националното сдружение на общините. В министерството 
продължава да се получава информация директно от общини, обясни зам.-министър Пенчев. Предвиждаме за оце-
няването им да използваме вече налична методика, на която обаче ще бъде направена корекция, така че да е по-
прецизна, допълни той. 

Всяка седмица експертите ще преглеждат документите, които се получават в министерството. Ще финансираме 
обекти с по-широк обхват, като улици и площади, например, до изчерпване на ресурса, информира министър Ка-
раджов. 

Заместник-министър Деляна Иванова съобщи, че същият подход ще се прилага и по отношение на финансирането 
на ВиК инфраструктура. Ще се изискват проектна готовност, издадено разрешение за строеж и избран изпълнител, 
който е потвърдил ангажимента си. Ще се подкрепят и проекти, които е предвидено да се изпълняват на отделни 
етапи. Условие за предоставянето на субсидията обаче ще е да се работи едновременно по водопроводните и ка-
нализационните съоръжения в конкретната територия. 

Предвижда се проектите да бъдат съфинансирани от общините. Размерът на техния дял предстои да бъде уточнен. 

 

ИЗТОЧНИК: https://www.mrrb.bg/ 
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Стр. 6 

Този документ е изработен в рамките на проект „Областен информационен център Сливен“ с договор № BG05SFOP001-4.007-0010-C01, 

финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява            

официалното становище на ЕС и Управляващия орган. 

До 23 май 2022 г. местните власти в България, имат възможност да кандидат-
стват с проектни предложения, които отговарят на условията за финансиране 
на национално и европейски ниво. Общини, градове, области, както и агломе-
рации или група от общини и функционални зони (включително трансгранични 
области) могат да кандидатстват с разработени проектни идеи за преобразува-
не на съществуваща инфраструктура на място или обществено пространство. 

Проектите за трансформация, ще бъдат подкрепени по линия на „Нови евро-
пейски местни инициативи Баухаус” (New European Bauhaus Local Initiatives). 
Новият европейски Баухаус превръща европейската Зелена сделка в културно, 
ориентирано към човека, положително и осезаемо преживяване за всички, 
насърчавайки трансформацията и адаптирането на градовете в цяла Европа 

чрез красиви, устойчиви и приобщаващи места. Проектите трябва: 

• да включват трите основни ценности на Новия европейски Баухаус – устойчивост, естетика, приобщаване; 

• да допринасят за поне една от четирите области на действие: ремонт на съществуващи сгради и обществе-
ни пространства в дух на кръговост и въглеродна неутралност/ опазване и преобразуване на културното 
наследство/ адаптиране и преобразуване на сгради за достъпни жилищни решения/ регенериране на градс-
ки или селски пространства. 

Ще бъдат избрани 20 проекта, които да получат подкрепа от интердисциплинарни експерти чрез програма за тех-
ническа помощ, включително: 

• Оценка на нуждите; 

• Подкрепа  за разработване и планиране на проекти, ангажиране на заинтересовани страни и технически 
съвети; 

• Пътна карта за изпълнение. 

От участниците се изисква да подадат онлайн формуляр за кандидатстване на английски език. Насоки за канди-
датите могат да бъдат открити тук. Повече информация за инициативата и как да кандидатствате може да открие-
те на следния адрес: https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-
email&utm_medium=email&utm_campaign=nebaus.  

ИЗТОЧНИК: https://www.eufunds.bg/bg 

ОБЩИНИ С НАСЕЛЕНИЕ ДО 100 000 ДУШИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОДКРЕПА  
ЗА НОВИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ БАУХАУС 

 

 

 

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН 

 

ЗА КОНТАКТ: 

 ТЕЛЕФОН: 044/ 611 145 

E-MAIL: OICSLIVEN@GMAIL.COM 

АДРЕС: ГР. СЛИВЕН, БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 1 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ! 

НАБИРАТ СЕ ПРОЕКТИ ПО „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ И 
ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ” 

До 9 май се приемат проектни предложения по „Програма за 
възстановяване и развитие на държавни, регионални и общинс-
ки културни институти”, с бюджет от 5 500 000 лева. 

Програмата е насочена към насърчаване развитието на дейнос-
ти, свързани с адаптацията на културните институти и цялост-
ното развитие на културната среда във всички нейни аспекти – 
професионални, художествени и творчески, социални, иконо-
мически, медийни и др. 

Допустими кандидати са държавни, регионални и общински 
културни институти. Ще се финансират разходи на стойност до 
65 000 лв.  

При кандидатстване за финансова помощ до 15 000 лева, НФК 
ще осигури 100% от бюджета на проекта. При кандидатстване 
за финансиране над 15 000 лева, НФК ще осигури до 80% от 
бюджета на проекта, в рамките на максимално допустимото 
финансиране по Програмата.  

Условията за кандидатстване по Програмата са публикувани на 
интернет страницата на Национален фонд 
„Култура”: https://programs.ncf.bg/bg.  

Консултации се извършват единствено на адрес:                        
programs@ncf.bg. 

Източник: https://ncf.bg/bg 

 

В случай на технически проблем е нужно да подадете сигнал на 

https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=nebaus
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=nebaus
https://www.eufunds.bg/bg
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-283084148471637
https://programs.ncf.bg/bg
mailto:programs@ncf.bg
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