
   ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ НА  

     НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА 

    СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

„Успешни презентации.  

Презентационни умения.“ 

28 – 29 септември 2015 г.  

ЦОП - Димитровград 

Обучението е предназначено за представители на 

общини, доставчици на социални услуги, НПО, 

представители на стопански субекти и др. заин-

тересовани лица. 

Двудневната програма включва: 

 Основни принципи и механизми в междулич-

ностната комуникация в социалната сфера 

 Подготовка на презентация на социална те-

матика - основна цел и структура, видове слу-

шатели и аудитория, техники за преодолява-

не на сценична треска, планиране на време-

то, справяне с възражения 

 Техники на говора - изнасяне на гласа, пара-

зитни фрази в социалната област, работа с 

микрофон 

 Техники за задържане на вниманието - език 

на тялото, правило за 8-те минути, добри 

практики 

Такси за участие: 

Редовна такса: 120 лв. Такса за членове: 90 лв. 

Цената включва: лекции, консултации, работни 

материали, зала с включено техническо оборуд-

ване, удостоверение за участие в обучението.  

Вижте още: Подробности за обучението, Регист-

рационен формуляр 
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КАЛЕНДАР 

14 септември - Въздвижение на Светия и Живот-

ворящ Кръст Господен (Кръстовден)  

Празник на град Силистра 

15 септември - Първи учебен ден 

Международен ден на демокрацията 

Световен ден за борба с лимфома  

16 септември - Международен ден за защита на 

озоновия слой 

17 септември - Празник на град София 

Празник на град Костинброд 

Празник на град Лом  

Св. мъченици София и трите ѝ дъщери Вя-

ра, Надежда и Любов 

НАСО    

Nasoki.bg 

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 

18 септември 2015 г. 

http://naso.bg/component/icagenda/301-28-29?Itemid=383
http://www.naso.bg/images/files/Reg_Dimitrovgrad.pdf
http://www.naso.bg/images/files/Reg_Dimitrovgrad.pdf
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
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НОВИНИ ОТ НАСО 

 Неформална среща на министри на труда и 

социалната политика от ЕС в Стокхолм 

 ЕК одобри трансграничната програма за Гър-

ция и България 

 НС гласува Закона за лечебните заведения 

 България ще приеме 1 600 бежанци по новата 

схема за преразпределение 

 Над 100 работодатели на съд за неплатени оси-

гуровки 

 338 лв. средно за първокласник за първия уче-

бен ден 

 Световната банка: България няма да стигне 

стандарта на страните в ЕС през идните 25 го-

дини 

 10% от хората в България живеят с над 1000 

лева на месец 

 ИПИ: Хората с професионално образование са 

с по-висока заетост 

 Пътуването до и от работа е част от работния 

ден, реши Европейският съд 

 Общините ще управляват 50% от новата ОПРР 

 До 26% от атракциите у нас се стига трудно 

 Положително салдо по консолидираната фис-

кална програма за първото полугодие на 2015 

г. 

 Business Insider представи Индекс на нещасти-

ето 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Становище по проект на Национална програма за 

закрила на детето 2015 г. 

След направено допитване до членовете в мрежата на 

Национален алианс за социална отговорност, НАСО пред-

стави обединено становище по проект на Национална 

програма за закрила на детето 2015 г. В проекта на Нацио-

налната програма за закрила на детето за 2015 г. важен 

акцент е поставен върху дейностите, насочени към нама-

ляването на детската бедност и създаване на условия за 

социално включване на децата, подобряване на здравето 

на децата и осигуряването на равен достъп до качествена 

предучилищна подготовка и училищно образование. В об-

хвата на Програмата специално внимание е отделено на 

дейностите, свързани с изпълнение на мерки за закрила 

на детето и финансовата подкрепа в тази област в контек-

ста на протичащия процес на деинституционализация.                                                         

Вижте повече 

Заседание на Националния съвет за интеграция на 

хората с увреждания 

На 12 септември 2015 г. в Министерство на труда и соци-

алната политика се състоя редовно заседание на Нацио-

налния съвет за интеграция на хората с увреждания. На-

ционален съвет за социална отговорност участва в качест-

вото си на редовен член. Заседанието беше председател-

ствано и открито от г-н Лазар Лазаров, заместник-

министър на труда и социалната политика. Дневният ред 

включваше разглеждане и обсъждане на Проект на Поста-

новление на Министерския съвет за изменение и допълне-

ние на Правилника за устройството и дейността на Нацио-

налния съвет за интеграция на хората с увреждания.                                     

Вижте повече 

 България и Швеция ще си сътрудничат за по-

добряване качеството на живот на хората в 

риск от двете страни 

 Договорени са минимални осигурителни дохо-

ди в 47 икономически дейности 

 Правителството предостави нови 2,838 

млн.лв. за образование 

 България ще подкрепи Босна и Херцеговина 

за присъединяване към ЕС и НАТО 

 Удължава се срокът за изпълнение на проекта 

на МТСП за социално включване 

 МФ ще използва експертиза на СБ и ЕБВР при 

създаването на Фонда на фондовете 

 Туристическите атракции вече ще се финанси-

рат от инвестиционен фонд 

 4 ваканции през новата учебна година 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/2777-2015-09-11-14-14-59
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2777-2015-09-11-14-14-59
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2779-2015-09-11-14-18-20
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2779-2015-09-11-14-18-20
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2800-2015-09-11-15-14-05
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2812-1-600
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2812-1-600
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2820-100-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2820-100-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2818-338
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2818-338
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2814-25-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2814-25-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2814-25-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2813-10-1000
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2813-10-1000
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2809-2015-09-11-15-33-57
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2809-2015-09-11-15-33-57
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2807-2015-09-11-15-32-02
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2807-2015-09-11-15-32-02
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2799-50-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2798-26
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2780-2015-5
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2780-2015-5
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2780-2015-5
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2774-business-insider
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2774-business-insider
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1696-2015
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1706-2015-09-14-04-28-55
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2775-2015-09-11-14-12-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2775-2015-09-11-14-12-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2775-2015-09-11-14-12-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2776-47
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2776-47
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2781-2-838
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2781-2-838
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2782-2015-09-11-14-25-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2782-2015-09-11-14-25-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2784-2015-09-11-14-26-56
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2784-2015-09-11-14-26-56
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2785-2015-09-11-14-29-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2785-2015-09-11-14-29-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2797-2015-09-11-15-10-34
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2797-2015-09-11-15-10-34
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2816-4-4


 Варна вече има пилотен център за дуално 

обучение 

 София изпрати „Отбор на надеждата” за 

участие в световното първенство по футбол 

в Амстердам, Холандия - 2015 

 Всички ученици в Бургас ще пътуват безп-

латно в градския транспорт на 15 септември 

 „Безопасно и здравословно лято" в общини-

те Русе и Върбица 

 Ирландец помага на българчета с уврежда-

ния с фестивал 

 Болницата в Кюстендил създава здравно-

консултативен център за майчино и детско 

здравеопазване 

 Национална кампания за пациентски полити-

ки започва от Пловдив 

 Община Ловеч ще работи по проект за поча-

сови услуги в домашна среда 

 Център за услуги в домашна среда в Благо-

евград 

 Възстановяват "водното конче" на варненс-

кия плаж 

 Община Велико Търново и фондация 

"Фамилия Фишер" ще помагат на децата в 

нужда 

 ЦОП-Казанлък отбеляза две години от съз-

даването си 

 От октомври отново ще има социална трапе-

зария в Добрич 

 Създават Социално предприятие в Дупница 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на ПМС за определяне на условията и 

реда за предоставяне на ваучери за обуче-

ние на безработни и заети лица по приори-

тетна Ос 1 по Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020" 

 Проект на Правилник за дейността на общите 

и секторните помирителни комисии 

 Проект на Закон за изменение и допълнение 

на Закона за корпоративното подоходно об-

лагане 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Програма за културно сътрудничество между 

България и Македония 

 Деца в неравностойно положение отбелязаха 

края на лятото със спектакъл 

 В Казанлък започва младежки обмен по про-

ект „Толерантност, култура и изкуство” на 

програма „Еразъм+” 

 Фестивалът "Несебър без граници“ даде сце-

на за изява на таланти от 12 до 78 г. 

 По проект на община Смолян е осигурен 

стълбищен робот в библиотеката за нуждите 

на хора с увреждания 

 Започва ремонт на Летния театър в Бургас 

 Гулянци беше домакин на 4-ти Общински съ-

бор на хора с увреждания 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 Телерик откри новия сезон за обучение на 

ученици 

 TELUS International Еurope дари 80 000 лв. за 

ремонт на училище за незрящи 

 "Теленор" посреща първите участници в 

програмата си Open Mind 

ИНТЕРВЮ 

 Мина Владимирова, Столична община: Общ-

ностните центрове в София могат да помог-

нат на над 300 деца и семейства в рискови 

групи 

http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2791-2015-09-11-14-57-52
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2791-2015-09-11-14-57-52
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2802-2015-5
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2802-2015-5
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2802-2015-5
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2815-15
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2815-15
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2778-2015-09-11-14-16-53
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2778-2015-09-11-14-16-53
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2788-2015-09-11-14-44-40
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2788-2015-09-11-14-44-40
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2792-2015-09-11-14-58-56
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2792-2015-09-11-14-58-56
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2792-2015-09-11-14-58-56
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2793-2015-09-11-15-00-30
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2793-2015-09-11-15-00-30
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2794-2015-09-11-15-01-03
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2794-2015-09-11-15-01-03
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2796-2015-09-11-15-05-54
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2796-2015-09-11-15-05-54
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2801-2015-09-11-15-15-08
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2801-2015-09-11-15-15-08
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2806-2015-09-11-15-28-54
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2806-2015-09-11-15-28-54
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2806-2015-09-11-15-28-54
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2808-2015-09-11-15-32-55
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2808-2015-09-11-15-32-55
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2810-2015-09-11-15-38-36
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2810-2015-09-11-15-38-36
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2811-2015-09-11-15-40-43
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1807
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1807
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1807
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1807
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1807
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1808
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1808
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1810
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1810
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1810
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2783-2015-09-11-14-26-02
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2783-2015-09-11-14-26-02
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2819-2015-09-12-12-53-31
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2819-2015-09-12-12-53-31
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2804-2015-09-11-15-24-23
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2804-2015-09-11-15-24-23
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2804-2015-09-11-15-24-23
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2795-12-78
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2795-12-78
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2790-2015-09-11-14-54-57
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2790-2015-09-11-14-54-57
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2790-2015-09-11-14-54-57
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2789-2015-09-11-14-53-32
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2786-4
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2786-4
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2817-2015-09-11-17-23-57
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2817-2015-09-11-17-23-57
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2805-telus-international-urope-80-000
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2805-telus-international-urope-80-000
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2787-open-mind
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2787-open-mind
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2803-300
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2803-300
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2803-300
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2803-300


ПРЕДСТОЯЩО 
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

 

Марияна Брънзалова, Фондация НЕТ, която на 16 сеп-

тември празнува своя рожден ден. 

 

Иво Димов, кмет на Димитровград, който на 18 сеп-

тември празнува своя рожден ден.  

 

Тодор Бозуков, кмет на Чепеларе, който на 19 сеп-

тември празнува своя рожден ден.  

 

Калинка Павлова, НАСО, която на 20 септември праз-

нува своя рожден ден. 

 

Пламен Димитров, президент на КНСБ, който на  

20 септември празнува своя рожден ден. 

 

Жителите и гостите на градовете Силистра, Со-

фия, Костинброд, Лом, които през тази седмица от-

белязват празник на своите населени места. 

14 септември - Правец, Изнесена приемна "Актуални 

и предстоящи процедури по оперативни програми" 

Ардино, Информационен ден "Актуални и предс-

тоящи процедури по оперативни програми" 

14-17 септември – Вилнюс, Литва, 65-ата сесия на 

Европейския регионален комитет на Световната 

здравна организация 

16 септември - Габрово, Информационен ден 

„Представяне на актуални процедури по оперативните 

програми 2014-2020“ 

Асеновград,  Информационен ден „Представяне 

на актуални процедури по оперативните програ-

ми 2014-2020“ 

6 конгрес на Европейската федерация на  

асоциациите на семейства на хора  

с психични заболявания  

 

19 - 20 септември 2015 г. 

 

София, хотел „Рамада“ 

 

„Когато Изтокът среща Запада“ - 

„Семействата в сърцето на Европа“ 

 

Членове на НАСО могат да участват без ре-

гистрационна такса.  

 

Вижте повече 

Стралджа, Информационен ден  „Актуални въз-

можности финансирани от ЕСИФ” 

Девин, Информационен ден „Енергийна ефек-

тивност в периферните райони“ от ОПРР 2014-

2020г. и други актуални възможности за евро-

пейско финансиране" 

Пловдив, Специализирана трудова борса за 

младежи на Агенция по заетостта 

17 септември – Своге, Специализирана трудова бор-

са за младежи на Агенция по заетостта 

Болярово, Информационен ден „Актуални въз-

можности финансирани от ЕСИФ” 

Златоград, Информационен ден „Енергийна 

ефективност в периферните райони“ от ОПРР 

2014-2020г. и други актуални възможности за 

европейско финансиране 

18 септември - Елхово, Информационен ден  

„Актуални възможности финансирани от ЕСИФ” 

4 - 6 ноември - Атина (Гърция), Обучение "Борба с 

бедността и социалното изключване, достоен живот 

за всички, младеж, гражданско участие, хармонично 

развитие", по проект LADDER НСОРБ 
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17 септември – София, Национална приемна на НАСО 

и АСП 

24 септември – София, Дискусионна среща 

„Алтернативни препоръки по Европейски семестър“ 

24 – 25 септември – Бургас, Обмен на опит „Социална 

услуга в подкрепа на деца и семейства - случаи на раз-

дяла/развод и затруднения в осъществяване на регла-

ментираните контакти между родител и дете“ 

28 – 29 септември – Димитровград, Обучение 

„Успешни презентации. Презентационни умения.“ 

29 септември – Пловдив, Честване на 10-годишнината 

на КСУДС – Пловдив 

30 септември – Смолян, Форум на социалните услуги 

„Деинституционализация на възрастни хора“ 

Повече подробности за възможностите  и условията 

за участие, както и подробна програма за всяко от 

събитията или обученията, ще откриете  

в предстоящите издания и бюлетини на НАСО, на 

www.naso.bg и чрез съответните координатори за 

членовете на НАСО. 

СЪБИТИЯ НА НАСО 

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 кандидатстване) 

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 

 

ИЗДАВА  
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Редактор: Петя Маркова, nasoki@naso.bg  

TELUS International Europe подкрепя НПО в България (текущо 
кандидатстване) 

ОП "РЧР" - BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място" (14 сеп-
тември 2015 г.) 

Покана за представяне на предложения по Третата програма на 
ЕС за здравето (15 септември 2015г.) 

Rinker’s Challenge 2.0 – Конкурс за социални предприемачи (23 
септември 2015 г.) 

Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A 
България-Румъния” (30 септември 2015 г.)  

Google Impact Challenge (30 септември 2015г.) 

Награда за междукултурни иновации под егидата на ООН (30 
септември 2015 г.) 

Институтът на ЕИБ предоставя финансова помощ за изследва-
ния на тема иновации в големи организации (30 септември 2015 

г.) 

Програма за младежко образование и развитие „Знания за ус-
пех“ 2015-2016 (1 октомври 2015 г.) 

Национална покана по КД 1 – Проекти за мобилност на студенти 
и персонал в сферата на висшето образование между програм-
ни и партниращи държави, Програма „Еразъм+” (24 септември 
2015) 

Национална покана КД3 – „Структурен диалог – срещи между 
млади хора и отговорните за младежката политика”, Еразъм+ (1 
октомври 2015) 

Финансова подкрепа за младежки дейности от Европейската 
младежка фондация (1 октомври 2015) 

Награда на ЕС за културно наследство / Наградите „Europa Nos-
tra“ за 2016 г. (1 октомври 2015) 

Национална покана КД1 „Образователна мобилност за гражда-
ни” Проекти за мобилност на младежи и младежки работници, 
Програма Еразъм+ (1 октомври 2015) 

Национална покана КД2 – Проекти за „Стратегически партньорс-
тва“ в областта на младежта, Еразъм+ (1 октомври 2015) 

Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество, Подпрогра-
ма „Култура“, Творческа Европа 2014-2020 (7 октомври 2015) 

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.) 

Конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициа-
тиви в България през 2015 година (31 октомври 2015) 

Столична програма „Култура“ за 2016 г. (17 ноември 2015) 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капаци-

тет на МСП” (08.11.2015 г.) 

Прием по набиране на заявки от работодатели по схема 
„Младежка заетост" (31 декември 2015г.) 
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