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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

НОВИНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ
Официална визита на
областния управител
на Одрин
Първа

официална

визита

в

област Ямбол направи днес
областният

управител

на

Одрин г-н Хасан Дуруер. Той бе
посрещнат

от

областния

управител на област Ямбол г-н
Димитър Иванов.
В официалната делегация от турска страна участваха генералният консул на Р
Турция в Бургас Джем Улусой, директорите на Областните дирекции Земеделие и
Образования в Одрин г-н Хюсеин Йозджан и г-н Недждет Йозджан, председателя на
Търговска борса Одрин Мустафа Ярдънджъ. В срещата се включи от българска
страна и кметът на община Елхово Петър Киров.
В началото на срещата Димитър Иванов изрази задоволството си от възможността
двамата областни управители да се срещнат и заявят взаимните си приятелски
позиции, касаещи двата съседни региона.”Област Ямбол и област Одрин имат
дълготрайни добри отношения, добро партньорство развивано през годините.
Високото ниво на нашите двустранни отношения и взаимно желание за по-нататъшно
развитие на сътрудничеството се подкрепя и развива активно и на правителствено и
парламентарно ниво на нашите две държави. Стъпките в тази посока ни дават
увереността, че ние ще продължим да изграждаме приятелски, динамични и
стабилни отношения, основани на принципите на добросъседство и взаимен
интерес”, каза в приветствените си думи областният управител на Ямбол.
Готовност да развиваме съседските си отношения и надграждане постигнатото
изрази и валията на Одрин. Той подчерта задоволството си от работата на ГКПП
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„Лесово”, изрази добрите си впечатления от видяното в сферата на земеделието и
променената инфраструктурата в нашия регион. Развитието на инфраструктура в
област Ямбол е важна крачка за засилване на икономическите и търговски
отношения между двете области, подчерта Димитър Иванов.
Проектите реализирани по Програмата за Трансгранично сътрудничество между
двете области бяха обсъдени по време на срещата, като областният управител
Димитър Иванов изрази надеждата си, че проектите ще бъдат завършени успешно и
в срок. По време на разговорите стана дума и за нови проекти в сферата на
образованието, земеделието, животновъдството и търговията.
В края на срещата Хасан Дуруер отправи покана за гостуване в Одрин на областния
управител Димитър Иванов.

5г. от членството на България в Европейския съюз бяха
отбелязани в Ямбол и Тенево
Седмицата „Европа – България” и 5 г. от
членството на страната ни в Европейския
съюз бяха отбелязани днес в град Ямбол и
село Тенево. Събитието под надслов „5 г.
България в Европейския съюз: реалните
резултати за жителите на област Ямбол”
бе

организирано

администрация

от
–

Областна
Ямбол,

в

партньорство с читалищата в двете
населени места.
Кампанията

„Европа

–

България”

се

реализира в цялата страна, по инициатива на
Администрацията на Министерски съвет, в
рамките на Комуникационната стратегия на
Република България за Европейския съюз.
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„В България вече добихме опит в усвояването на европейски средства и реалните
резултати от членството вече са видими в областта ни – магистрала и ремонтирани
пътища, обновени читалища, детски градини и училища. Спечелените проекти са
много, но е важно да продължаваме да бъдем активни и инициативни”, това заяви
пред присъстващите в Тенево гости заместник-областният управител на Ямбол Нели
Кадиева. Сред присъстващите в читалище „Просвета – 1919” бяха също заместниккметът на община „Тунджа” Станчо Ставрев и кмета на селото Димитър Комитов.
В чест на 5 г. от членството на България в ЕС, по време на публичното събитие
децата и учениците от Тенево пуснаха в небето 27 балона – символ на странитечленки на Общността.
По повод годишнината, експертът от Областен информационен център – Ямбол
Силвия

Бакалова

представи

презентация

с

успешните

европейски

проекти,

реализирани в област Ямбол. 107 са договорите, подписани и реализирани в региона
по 6 оперативни програми, като най-много са проектите по ОП „Околна среда” и ОП
„Регионално развитие”. Общата стойност на проектите надхвърля 226 млн. лв.
По-късно през деня, презентацията с успешни практики видяха и ученици от
гимназиите в град Ямбол. Събитието в областния град се проведе в синия салон на
читалище „Съгласие – 1862”. Те бяха впечатлени от многобройните проекти, сред
които имаше и такива, реализирани от техните училища.
„Отправям към вас едно предизвикателство – обръщайте внимание на средата около
вас, на нещата, които искате да се променят, за да може в бъдеще вие да станете
двигател на промяната и да градите европейското ни бъдеще”, апелира към младите
хора заместник-областният управител Нели Кадиева.
Следващото събитие в рамките на Седмицата „Европа – България” предстои от
17,30ч. в читалище „Развитие – 1893”, град Елхово.

Започва работата по Областна стратегия за
интеграция
Под

председателството на

Димитър

Иванов

се

областния управител на

проведе

заседание
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сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси. На заседанието
присъстваха представители на общините и ръководители институции.
На фокус бе поставено изработването на Областна стратегия за интегриране на
ромите 2012 – 2020 г., с оглед на националните
цели, както и разработването на общинските
планове за действия. Това трябва да се случи
до края на месец януари 2013 година.
Основната цел е да се постигне планиране,
изпълнение и мониторинг на интеграционната
политика на всички нива на управление, с което
да се достигне ефективност на предприетите
действия и оптимизиране използването на
ресурси, съответствие на предприеманите действия с реалните потребности на
маргинализираните групи.
По разработката на Стратегията ще работи Областен оперативен екип създаден със
заповед на областния управител.
Областната стратегия се придържа към разработените национални цели и задачи и
включва няколко основни приоритета. Това са: образование; здравеопазване;
жилищни условия; върховенство на закона и недискриминация. Въз основа на
направените анализи и данни по различните приоритети, ще бъдат изведени
конкретните проблеми и набележат мерки за решаването им.

От ЕВН декларираха съдействие за Новата Болница
Областният управител Димитър Иванов се срещна и разговаря с председателя на
Управителния

съвет

на

ЕВН

България

Електроразпределение

инж.

Роналд

Брехелмахер и Константин Величков, член на УС на ЕВН България. Пред областния
управител на област Ямбол гостите представиха направените инвестиции от
фирмата в енергийната инфраструктура на Югоизточна България.
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По време на разговорите и в контекста на очакваните снеговалежи Димитър Иванов
постави пред ръководителите на ЕВН България въпросът за по-близкото и ефективно
сътрудничество по време на тежка зимна обстановка. Областният управител посочи
тежките погранични райони от областта, където най-често хората страдат при
усложнена зимна обстановка, важността на ГКПП Лесово и защитата на населението.
От фирмата гарантираха, че имат готовност за зимата, като са закупили нови дизел
генератори за тежки аварии, 2 нови АТВ оборудвани с вериги за труднодостъпни
места, както и цялостно ново оборудване за служителите, които ще работят в
усложнена обстановка.
По време на разговора областният управител Димитър Иванов запозна гостите с
проекта за изграждане и пускане в експлоатация на Новата болница в Ямбол, като
поиска

съдействието

на

ЕВН

относно

изграждането

на

цялостното

електрозахранване на обекта.

Осем проекти по НП "ОСПОЗ" за 2013г. за област Ямбол
Комисия по заетост към Областния съвет за развитие Ямбол проведе свое
заседание

в

Областна

администрация

под

председателството

на

заместник-областния управител Нели Кадиева. Присъствалите на заседанието
разгледаха и одобриха постъпилите предложения за проекти по Национална
програма „От социални помощи към заетост” за област Ямбол. На заседанието
присъства и и.д директор на Дирекция Регионална служба по заетост Бургас Пенка
Кирилова.
8 са одобрените и предложени за финансиране проекти от област Ямбол по НП
„ОСПОЗ” за 2013г. Като предварително определения финансов ресурс за област
Ямбол за 2013г. по тази национална програма е 482 676 лв.
Община Ямбол е подала 3 проекта по НП „ОСПОЗ” – на община Ямбол, ОУ”Хр.
Смирненски” и НЧ „Зора”, община Елхово е подала 2 проекта, общините „Тунджа”,
Болярово и Стралджа по един проект. Подадените и класирани проекти за област
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Ямбол са на обща стойност 321 745 лв. Неусвоеният финансов ресурс се пренасочва
към други области.
„Това е само една от националните програми, по които може да се кандидатства,
налице са доста схеми за насърчаване на заетостта от които общините се
възползват”, коментира г-жа Нели Кадиева.
Класираните на това заседание проекти по НП „ОСПОЗ” за област Ямбол се
изпращат за окончателно одобрение от ДРЗС-Бургас.

Областният съвет за развитие връчи наградите
Инвеститор на годината за 2012 г. в област Ямбол
На

тържествено

заседание

на

Областния съвет за развитие бяха
връчени

годишните

награди

ИНВЕСТИТОР НА ГОДИНАТА в област
Ямбол за 2012 година. За седма поредна
година в Област Ямбол се връчва отличието
ИНВЕСТИТОР НА ГОДИНАТА, с което се
засвидетелства необходимото и заслужено
внимание на ония, които през 2012 година
допринесоха за социално-икономическото развитие на Област Ямбол. Тази година
общините, бизнесът, стопанските организации предложиха 11 фирми за отличията в
„Инвеститор на годината”.
Областният управител и председател на Областния съвет за развитие Димитър
Иванов приветства присъстващите с думите: „Убеден съм, че зад добрите резултати
стоят освен добрите мениджъри и екипи и добрия микроклимат в областта.
Благодаря на всички, които влагаха в Област Ямбол и имат желание да правят
своите инвестиции тук”.
Наградите Инвеститор на годината се връчиха в три категории
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Инвеститор на годината



Фирма с най-добър икономически растеж в Област Ямбол



Зелена инвестиция

Кристален плакет в категорията „ЗЕЛЕНА ИНВЕСТИЦИЯ” получи фирма „Джамбаз
Агро” ООД за инвестициите в екологично
и био земеделие. Фирма „Джамбаз агро”
налага производството на лавандула в
областта,

както

и

изгради

първата

инсталация за дестилиране на етерични
масла.
Категорията

ФИРМА С НАЙ-ДОБЪР

ИКОНОМИЧЕСКИ
безпристрастна
статистически

РАСТЕЖи

точна

данни

от

към

категория.

Номинирани са 4 фирми на база официални данни от публикувани отчети от
последната отчетена година. Почетни отличия получиха фирмите „ИНСЕКТА 2000”
ООД; ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ АД; АГРАРИКА ЕООД. Кристален плакет за фирма с
най-добър икономически растеж за 2012г. получи фирма „ПАПАС ОЛИО” АД.
В Категорията ИНВЕСТИТОР НА ГОДИНАТА са номинирани 6 фирми. Това са:
„ДЯНКОВИ АСД” ООД; ЕТ” ВЕСКО – ВЕСЕЛИН ИВАНОВ”; ЗП ЯНКО ЯНЕВ; „ТЕНЕВО
СОЛАР”; „ВИЛТОН 2” ООД.
Голямата

награда

Инвеститор

на

годината

получи

фирма

„ПАЛФИНГЕР

ПРОДУКЦИОНТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД за разширяването на завода в Тенево, за
изграждането на ново производствено хале, направените инвестиции в размер на 8,6
млн. евро. и разкрити нови работни места.
Церемонията по награждаването уважиха Кметовете на общините Елхово, „Тунджа”,
Стралджа, Председателят на ЯТПП, на ИСА, КТ „Подкрепа”, КНСБ, представители на
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и БСЧП
„Възраждане”, представители на бизнеса, медии.
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Годишни награди на Фондация „Енчо Керязов” за деца
таланти – Ямбол 2012
Емоционално и изключително
вълнуващо
Годишните

протекоха
награди

на

Фондация „Енчо Керязов” за
деца таланти – Ямбол 2012”.
Ямбол

празнува

таланти,

с

децата

благодари

на

големия спортист и артист
Енчо

Керязов,

съпреживя

спектакъла на Нешка Робева,
почете изключителния дух
на краля на халките Йордан Йовчев.
Пред няколко хилядната ямболска публика бяха връчени наградите на изявилите се
през 2012 година талантливи деца и
младежи от област Ямбол. Събитието се
проведе

под

почетния

патронаж

на

областния управител Димитър Иванов.
Гости
Йовчев,

на

спектакъла
Станка

бяха

Йордан

Златева,

Христо

Мутафчиев, Валентин Танев, Магърдич
Халваджиян,
Робева,

Георги

кметове

Тошев,
на

Нешка
общини,

общественици, спомоществователи.
Събитието бе почетено с поздравителен адрес от президента на Република България
г-н Росен Плевнелиев. В него се казва: „За мен е удоволствие да Ви поздравя по
случай настоящата церемония. За втора поредна година фондацията доказва с тази
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прекрасна инициатива своето мото – „Благотворителността осмисля успеха”. Като
президент съм горд, че доказали себе си в световен мащаб таланти, стимулират и
подкрепят морално и материално творческите търсения на младото поколение на
България. Радвам се, че Областният
управител на област Ямбол е почетен
патрон на това значимо събитие,
както и че има множество дарители от
страната и чужбина”.
По време на церемонията по призива
на големия спортист Йордан Йовчев в
зала

„Диана”

голямото

бе

направено

групово

благотворителната

гласуване

найза

кампания

„Българската Коледа”.
Поздравителни адреси бяха получени и от министрите на Вежди Рашидов, Сергей
Игнатов и Свилен Нейков.
Изключително

вълнуващо

и

емоционално бе посланието на Д-р
Алан Фрер, Министър на културата
на Южна Франция и кмет на Тур
Левенс, отправено чрез областния
управител Димитър Иванов към
Енчо

Керязов

публика.„

и

ямболската

Уважаеми

г-н

Иванов,радвам се, че моят приятел
Енчо Керязов е решил да инициира
награждаване на талантливи деца от родният си град. Това е изключително похвално
дело и е израз на огромното му желание да бъде твърдя, че неговите съграждани са
късметлии, защото имат редкия

шанс, да се докоснат до откритото му сърце и

неподправената доброта, която Енчо излъчва не само като обикновен човек, но и
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като артист! Не се съмнявам, че както на манежа, така и в обществената сфера, към
която Енчо проявява интерес, ще демонстрира перфекционизъм и ще хвърли цялата
си страст, на която е способен. От позицията на опита, който имам, смея да твърдя,
че всеки, който желае да постигне нещо повече в живота си, би могъл да вземе
пример от г-н Керязов и да не се отказва от мечтите си, да развива таланта си и да
преследва щастието си в областта, която е избрал.
Радвам се, че държавна институция от такъв висок ранг в България, помага на това
благородно

дело

и

Ви

приветствам лично за това, г-н
Иванов.

Всички

знаем,

че

културата и образованието на
една страна, трябва да бъде
всячески подкрепяна, за да има
възможност тя да се развива и
да излиза извън рамките на своя
регион или страна. Още повече,
че

като

държавници

в

Европейския съюз, сме длъжни
да работим неуморно и всеотдайно за това.
Мога само още веднъж да Ви поздравя за това, което правите, и да Ви пожелая
спорна бъдеща съвместна работа с екипа на фондацията на г-н Енчо Керязов и успех
на предстоящото събитие.”
Голямата награда в категория „Образование” бе връчена на Йордан Чапъров от МГ
„Атанас Радев”, сега вече студент в Англия. Областният управител Димитър Иванов
връчи статуетка и парична награда на победителя с пожеланието да продължава да
прославя родния си град. В тази категория бяха отличени още Енчо Мишинев от МГ
„Атанас Радев” и Богдан Пехливанов от ПГИ „Георги С. Раковски”.
В категория „Изкуство” призът беше за Александра Дичева от частна школа по пиано
с ръководител Жана Станчева. До номинации в тази категория достигнаха Ивета
Костова – школа за поп и джаз пеене при читалище „Съгласие” и
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Андон Ченков - ОУ „Свети Паисий Хилендарски” – гр. Елхово
В категория „Спорт”

призът грабна Даниел Асенов от СК по бокс „Априлец”, с.

Бояджик. В същата категория бяха номинирани Ангелина Георгиева от СК по лека
атлетика „Тунджа”- Ямбол и Димитър Събев от СК по спортна стрелба „Диана”Ямбол.
Гвоздеят

на

програмата бе

изпълнението

на

Енчо Керязов,

пред

смаяните

погледи на своите

съграждани

изпълни коронния

си акробатичен

който

номер – силова
еквилибристика.

Енчо Керязов с

присъствието си,

с

си доказа, че е
почетен
Ямбол,

действията
заслужил

гражданин
носител

на

на

орден

„Златен век" на Министерството на културата на Република България, приза „Икар" за
цирково изкуство на Съюза на артистите в България, както и престижното отличие в
цирковите среди - „Сребърен клоун" от Световният цирков фестивал в Монте Карло и
най-вече – Голям човек.
Ямболската публика се наслади и на изпълненията на скечовете на Красимир Рядков
и ансамбъла на Нешка Робева със спектакъла „Кармен от „Факултето”.
По време на церемонията представител на Н. Пр. Посланика на Кралство Холандия,
г-н Карел ван Кестерен, получи почетната статуетка „Дарител на годината" от името
на най - големия спомоществовател за 2012 г. – г-н Хенк ван дер Мейден, директор и
собственик на Stardust circus internationalbv.
Вторите годишни награди на фондация „Енчо Керязов” ще бъдат със сигурност дълго
помнени и заради талантливите деца на област Ямбол, и заради големите имена от
сферата на спорта и изкуството почели събитието, и заради примера на Енчо
Керязов.
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ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ПО
ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
BG051PO001-2.2.03 “НА ПЪТ”
ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СА:
Настоящата схема цели да разшири комплекса от мерки, насочени към насърчаване
на географската мобилност на работната сила в България. Реализацията и ще
спомогне в такива мерки да бъдат обхванати заети лица, които пътуват ежедневно от
и до работното си място, но нямат възможност да ползват за целта обществен
транспорт. Чрез предоставяне на стимули за работодателите за организиране на
транспорт за заетите лица в съответното предприятие ще бъдат осигурени
предпоставки за запазване на заетостта на лицата.
СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СЕ РЕАЛИЗИРА С
ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
СОЦИАЛЕН ФОНД.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ:
заетите в съответното предприятие лица за период до 12 месеца.
По настоящата схема за предоставяне на БФП, кандидатите могат да избират между
два начина за подаване на проектните си предложения:
1. Документите за кандидатстване се подават на ръка на хартиен носител в ДБТ в
областните градове;
или
2. Документите за кандидатстване се попълват изцяло в електронен формат и се
регистрират в Информационната система за управление и наблюдение на
Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН) – на интернет
адрес: https://eumis.government.bg
Областна администрация Ямбол, 8600 Ямбол, ул. Ж. Папазов 18
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Пълният комплект Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет страницата
на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg/ophr, на ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА единния информационен
портал: www.eufunds.bg, а така също и на страницата на Управляващия орган
(МТСП): http://ophrd.government.bg. Крайният срок за подаване/регистриране на
проектните предложения е 08 февруари 2013 г., 16.30 ч.

BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания
в изследователските организации в България”
На 20.12.2012 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни
предложения по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и
иновационните дейности", Област на въздействие 1.2: „Подобряване на проиновативната инфраструктура", Oперация 1.2.2: „Подкрепа за обновявяне на
оборудването за приложни цели", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:
BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските
организации в България".
Основната цел на настоящата процедура е да укрепи и развие капацитета на
българските изследователски организации за изпълнението на успешни програми за
научно-изследователска и развойна дейност чрез предоставяне на подкрепа за
обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на
приложни изследвания.
Оказването на подкрепа за придобиване на оборудване, необходимо за провеждане
на научно-изследователска и развойна дейност с приложен характер, ще подобри
достъпа до нови знания и технологии в обществото, което от своя страна ще
допринесе за устойчивостта и конкурентоспособността на българската икономика.
Безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена на бенефициентите
по настоящата процедура не представлява държавна помощ по смисъла на членове
107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС). Процедурата се обявява в
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съответствие

с

Рамката

на

Общността

за

държавна

помощ

за

научноизследователска и развойна дейност и иновации, чл. 3.1.1. Публично
финансиране на неикономически дейности и в съответствие с Решение на ЕК
№SA3407(2012)/N.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на
безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева.
Допустими по настоящата процедура са следните дейности:
Закупуване на ново оборудване, което представлява дълготраен материален актив
(ДМА), покриващо нуждите и разширяващо възможностите на потенциалния
бенефициент за извършване на изследователска и развойна дейност (за приложни
изследвания);
Закупуване на материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на
закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта.
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са
публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg.
Проектните предложения могат да се подават: 1) по електронен път чрез Модула за
електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на
Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН), достъпен чрез
публичния

модул

http://umispublic.minfin.bg/

или

на

електронен

адрес:

https://eumis.government.bg, или 2) на хартиен носител на адреса на Управляващия
орган - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Главна дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност": гр. София, ул. „Шести септември" №
21.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е
15.03.2013 г.
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ДРУГИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните
стипендии през учебната 2014-15 година


Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5
месеца)



Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10
месеца) испециализации (до 6 месеца)



Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт –
Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 години)



Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт
Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)



Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния
сектор(10 месеца)



Стипендия за развитие на гражданското общество (3-5 месеца)

Краен срок за подаване на документи: 7 май, 2013 г.
Представянето на резултати от необходимите тестове до 7 май, 2013 г. се счита за
значително предимство при кандидатстване.
Краен срок за представяне на официални резултати от TOEFL и GRE/GMAT:
16 септември, 2013 г.

Конкурс за представяне на спектакъл в областта на
съвременното музикално-танцово изкуство
Краен срок: 20 февруари 2013 г.
Международният фестивал на изкуствата "Перперикон" обявява конкурс за
представяне на спектакъл в областта на съвременното музикално-танцово изкуство.
За участие в конкурса са поканени всички професионални танцови трупи и
неформални групи, чиито спектакли отговарят на условията и могат да вземат
участие в заключителната фаза на конкурса, която ще се проведе в рамките на
Тринадесетия международен фестивал "Перперикон - 2013" от 24 до 28 юни.
http://www.perperikonfest.org
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