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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

Изготвени

са

целите
на
Областна
администрация – Ямбол
за 2012 г.

Изготвени
са
целите
на
Областна
администрация – Ямбол за 2012 г. и
съответните
дейности
за
тяхното
изпълнение, които са предоставени на МС.
Сред стратегическите цели, които сме си
поставили за настоящата година са:
На първо място ефективна и открита
администрация и качествено административно
обслужване, което ще бъде реализирано чрез повишаване информираността на
гражданите относно правомощията, отговорностите и предоставяните услуги от
администрацията, повишаване удовлетвореността на потребителите на услуги,
осигуряване на актуална информация на уебсайта на ОА и пред медиите,
развитие на човешките ресурси и осигуряване на достъп до административни
услуги извън областния център.
Подобряване взаимодействието на ОА с местните и централни власти и
териториални звена на изпълнителната власт, цел над която работихме активно и
през 2011 година.
Устойчиво развитие на област Ямбол чрез подобряване на оперативното и
стратегическо планиране на регионалното развитие, координиране и наблюдение
на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, подпомагане
дейността на областен управител като председател на Регионален съвет за
развитие на Югоизточен район, повишаване инвестиционната активност в
областта, осигуряване на съвременни стандарти при ВиК системите, създаване на
условия за интегрирано развитие на туризма в региона и др.
Подобряване качеството на живот, развитие на човешките ресурси и социален
диалог – чрез създаване на условия за трудова заетост, съдействие за
подобряване връзката между образованието и потребностите на пазара на труда,
социална интеграция на хора с увреждания и стимулиране на гражданското
участие в борбата с корупцията.
Развитие на трансграничното сътрудничество и на граничния район – чрез
модернизация на инфраструктурата на ГКПП Лесово, развитие на трансграничното
сътрудничество в различни сфери на обществения живот и др.
С всички тези дейности и цели се стремим да постигнем по-голямо разбиране и
информираност
на
гражданите,
високо
качество
на
предлаганите
административни услуги, повишаване координацията между държавните структури
в областта, подобряване на социалния диалог, стимулиране на инвестиционната
активност.
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Областна администрация ще прави предпазни
съоръжения и почистване на участък от р.
Тунджа
Одобрено е искането на Областна администрация Ямбол за средства за
изготвяне на технически проект за
изграждане на предпазни съоръжения и
почистване на река Тунджа, в участъка на
с. Завой, община „Тунджа”, с оглед
недопускане на наводнения при бъдещи
кризисни ситуации. Това е един от
проблемните
участъци
на
реката.
Последният случай на наводнение на
участъци от Завой след покачване нивото
на река Тунджа в този участък бе от 5 – 8
януари тази година, следствие от паднали
силни валежи. Този участък на реката извън
регулацията на населеното място не е
коригиран. Комисия извърши оглед и констатира силно ограничена проводимост на
речното корито в следствие на израснали дървета, наличие на изкоренени и паднали
клони, растителност, препречваща течението на реката, както и образувани наносни
острови.
Критичният участък се знае от години назад, но никой до този момент не е предприел
адекватни мерки. Става дума за участък от 2.300 метра и изграждане на предпазни
съоръжения по левия бряг на реката с дължина около 520 метра. След изготвяне на
проекта ще се престъпи към процедурата за внасяне на предложение в
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за
отпускане на средства за необходимите строителни дейности, почистване на речното
корито и изграждане на предпазни съоръжения.

Амбицията на "Да изчистим" е всички ЗАЕДНО да направим
света по-чист, по-уютен и по-зелен. От 4 години насам опитът
"чистене на една държава за един ден" се предава от страна в
страна. През 2012-а акцията ще бъде глобална. Денят е 12
май.

Областна администрация Ямбол, 8600 Ямбол, ул. Ж. Папазов 18
http://www.yambol.government.bg

3

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

Заседание при областния управител за
вземане
превантивни
мерки
спрямо
потенциално опасните язовири
Заседание с кметовете на общини, Областно управление „Пожарна
безопасност и защита на населението”, клона на Напоителни системи, за
обсъждане и предприемане на превантивни мерки за недопускане на наводнения
и вредни въздействия на водите при евентуално бързо затопляне, снеготопене,
обилни валежи и рязко повишаване нивото на реките в областта, проведе областният
управител Таня Димитрова. На срещата участие взе и г-н Николов от предприятие
„Язовири и каскади”, които осъществяват технически контрол на най-големите
язовирни стени, водохващания, напорни и безнапорни деривации в системата на
енергетиката. От днес вторник, до петък включително на територията на ямболска
област ще се извърши оглед на потенциално опасните язовири, на специалисти от
областта и експерта от „Язовири и каскади”, за да се установи надеждността при
експлоатация на хидротехническите съоръжения. Става дума за 31 потенциално
опасни язовира в областта, визирани през 2011 година по време на проверките. Ще
бъдат обгледани 5 язовира в община Стралджа, 12 в „Тунджа”, 6 в Елхово, 4 в
Болярово и 4 язовира на Напоителни системи, клон Средна Тунджа.
Срещата бе с цел вземане на превантивни мерки и недопускане на тежки бедствени
ситуации. По време на заседанието стана ясно, че част от направените предписания
от областната комисия, след проверките през ноември 2011г. не са изпълнени.
Основната причина, според общините, са липсата на средства.
В община Стралджа се очакват проблеми евентуално при снеготопенето, при вдигане
нивото на река Мараш. Областна администрация съдейства сме за осигуряване на
2000 куб.м камък за запушване на скъсани диги по реката. Дейностите ще бъдат
извършени веднага щом времето позволява. От Напоителни системи ще направят
укрепването. В Стралджа още проблем са преливниците на потенциално опасните
язовири. Всички наематели и концесионери на 40-те язовира са предупредени и
трябва да изпълнят издадената заповед на кмета. С нея е нареден денонощен
контрол на язовирите.
В община „Тунджа” е вменено на кметовете и кметските наместници предоставяне на
ежедневна информация за състоянието на потенциално опасните водни обекти. В
„Тунджа” има 104 язовира, 65 са дадени на концесия. От общината смятат, че са
добре поддържани и няма опасност, това ще стане ясно при днешната проверка.
100 са язовирите в община Елхово. Информацията от кмета, е че те са с 30%
свободен обем. С реализацията на проекта за Пречиствателна станция в Елхово ще
бъде решен проблемът и опасността от наводнения на града.
В община Болярово от 89 язовира, 33 са отдадени на концесия. Според кмета Христо
Христов обстановката е нормална.
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Областният управител на празник на виното
в Стралджа
Областният управител Таня Димитрова бе официален гост на
традиционния празник на лозарите и винопроизводителите "Трифон
Зарезан" в гр.Стралджа.
Празникът по повод 14 февруари е организиран
от Община Стралджа и НЧ "Просвета - 1892" и
отдавна се е превърнал в неизменна част от
културния календар на общината.
В масивите
край града
областният
управител и
кметът на
Стралджа
Митко
Андонов извършиха ритуалното зарязване на
лозята, което според традицията подсеща за
приближаването на пролетта и началото на
селскостопанската дейност.

Пари за язовир Малко Шарково
Междуведомствената комисия

отпусна

Над 13 млн. лв. ще бъдат предоставени за овладяване, предотвратяване и
преодоляване на последиците от наводненията.
Извънредно заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет се проведе днес по разпореждане на
министър-председателя Бойко Борисов. Председател на комисията е вицепремиерът
и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. В заседанието участваха и
министрите на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и на
земеделието и храните Мирослав Найденов. Обсъдени са искания за финансиране и
взети решения за предоставяне на около 13 300 000 лв. за овладяване,
предотвратяване и преодоляване на последиците от природните бедствия.
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Комисията реши да се отпуснат средства на Министерството на земеделието и
храните за възстановяване на язовирите Цонево, Малко Шарково и Бент Панчарево.
За
Министерството
на
икономиката,
енергетиката и туризма комисията утвърди до
680 000 лв. за анализ и технически експертизи
на земно-насипни язовирни стени и за
паспортизация на големи хидроенергийни
обекти, за проектиране и изграждане на
сеизмична мониторингова система и за
проектиране и доизграждане на Националната
система за ранно предупреждение. На
областните управители беше отпуснат лимит
до 10 000 лв. (на област) за осъществяване на
контрол и предприемане на аварийни работи по язовирите.

Нови работни места по
програми за заетост в
областта
Общо 81 нови работни места ще бъдат
разкрити
в
област
Ямбол
чрез
регионалните
програми
за
заетост,
включени в Националния план за действие по
заетостта за 2012 г. Това е вече факт, след
заповед на министъра на труда и социалната
политика Тотю Младенов, който утвърди подадените заявки за работни места на
Областна администрация и на 4 от общините в ямболски регион.
Съгласно утвърдените параметри в Областна администрация ще бъдат разкрити 16
работни места, като за целта ще бъдат отпуснати 35 328лв. По 20 работни места и
44 160лв. са одобрени за общините Ямбол и Тунджа. В община Стралджа бройките
са 15 с държавна субсидия от 33 120лв., а в Елхово – 10, при осигурено финансиране
от 22 080лв. Всички работни места са за срок от 6 месеца при пълно работно време.
Регионалната програма за заетост е шанс за част от безработните лица от четирите
общини да намерят трудова реализация. С нея се цели намаляването на равнището
на безработица чрез включване на безработни лица, регистрирани в бюрата по
труда, в дейности, свързани с подобряване на пътната мрежа и благоустройството.
Конкретно те ще работят в сферата на комунално-битово обслужване, поддържане и
опазване на общинска и държавна собственост, опазване на околната среда,
поддържане на паметници на културата и други общополезни дейности.
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Изпълнение на ОП „Развитие на
конкурентноспособността на българската
икономика” в област Ямбол
Регионалният сектор на Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средни предприятия
ежемесечно представя в Областна администрация –
Ямбол
обобщена
информация
по
договори
за
безвъзмездна финансова помощ в област Ямбол по
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкуретноспособността на българската икономика” 2007 –
2013. Обобщената справка съдържа актуална информация
за проектите по оси 1 и 2 на ОПРКБИ, като отразява етапа
на изпълнението им през месец януари 2012 г.
Данни за договорите в област Ямбол:
Общ брой на сключените договори в област Ямбол – 12
Общо договорени средства за област Ямбол – 6 841 934,38 лв.
Брой изпълнени договори на бенефициенти от област Ямбол до момента – 4
Брой прекратени договори на бенефициенти от област Ямбол – 3
Брой на договорите на бенефициенти в процес на изпълнение – 5
Стойност на усвоените средства от бенефициенти - 2 437 005.71 лв.

Заседава комисията по безопасност на
движението
Заседание проведе Областната комисия по безопасност на движението по
пътищата, председателствана от заместник-областния управител
Димитър Иванов. На първото за годината си заседание членовете на комисията се
запознаха с решение № 946 на МС на РБ за одобряване на Национална стратегия за
подобряване безопасността на движението по пътищата на страната за периода
2012-2020 година. Съветът избра подкомисия която ще разработи Проект за
Областна стратегия. 31 март е крайният срок за подготовка на стратегията. Работна
група ще разработи за летния период временна организация на движението и
превантивни мерки по Път І-7, с. Зимница във връзка с предстоящото пускане в
експлоатация на участък от АМ „Тракия”.
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Общ доклад за дейността на Европейския съюз
през 2011 г.
Искате ли да научите какво направи Европейският съюз през 2011 г.?
Какви решения взе той в отговор на финансовата и
икономическата криза? Какви действия бяха предприети
за стимулиране на растежа и запазване на работни
места? Каква бе ползата за европейските граждани от
Съюза? Какъв бе неговият принос на международната
сцена?
Можете да намерите отговорите в Общия доклад за 2011
г. Общият доклад се публикува всяка година от
Европейската комисия и в него се прави отчет на
основните инициативи и постижения на ЕС през
предходната година.
Текстът е разделен на 5 глави:
■ Засилване на икономическото управление в Европейския съюз (заедно с
хронология на основните събития и взетите в областта решения)
■ По-силен растеж
■ По-силен акцент върху гражданите на ЕС
■ По-силен ЕС в света
■ Повишаване на отчетността, ефикасността и прозрачността в ЕС
За пръв път докладът е достъпен и под формата на електронна книга за по-лесно
четене на мобилни телефони или таблети. За да изтеглите доклада в този
формат, отидете на уебсайта EU Bookshop.
От уебсайта на EU Bookshop можете да поръчате и хартиеното издание на
многоцветния доклад от 178 страници. Същото се отнася и за доклади от
предходни години – от 2000 г. насам. Взети заедно, тези доклади предлагат широк
преглед на дейността на ЕС, предизвикателствата и постиженията през годините.
Пълният текст на доклада може да намерите на следния адрес:
http://europa.eu/generalreport/index_bg.htm
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Конкурс по програма “Мобилност”
НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА” обяви сесия на конкурса за финансиране на:
- участия в международни културни форуми в чужбина на представители на
българската култура и изкуство
- посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и
изкуствата.
Средства по програмата се отпускат по два модула:
- индивидуални пътувания с професионална ориентираност;
- колективни пътувания на професионални състави.
Първата сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на
месец април до края на месец юли 2012 г. включително.
Документите за участие в конкурса, в три екземпляра, се депозират в Национален
фонд „Култура” до 20.03.2012 г. (вторник)
София, бул.”Ал.Стамболийски” № 17
понеделник - петък 10.00 - 16.00 ч.
Не се приемат документи за участие в конкурса изпратени по поща, факс или e-mail.
За допълнителна информация: http://ncf.bg/?p=392
Национален фонд “Култура”: тел. 988 58 26; 981 08 13
Краен срок: 20 март 2012 г.

BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и
обучения за заети лица - фаза 3”
Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:
- Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки,
средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и
създаване на условия за устойчива заетост;
- Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области
отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и
уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и
адаптиране към икономиката на знанието.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 34
млн. лева.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
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1. Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване
на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите
лица;
2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции - общуване на
роден език; общуване на чужди езици, математическа компетентност и основни
компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ);
умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и
предприемачество.
Могат да кандидатстват стопански субекти, организации или предприятия, публични
или частни.
За
допълнителна
информация,
формуляри,
критерии:
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=541
Краен срок: без краен срок, но не по-късно от 31 май 2012 г., 17.00 ч. във всички
Дирекции „Бюро по труда", в областните градове.

Белгийската асоциация GIVE EUR-HOPE набира
предложения за микро-проекти от всички държави
от ЕС
Асоциацията се стреми да стимулира инициативи, идващи от местни организации,
които имат за цел да отговорят на нуждите и да подобрят ситуацията на най-бедните
и най-социално изключени хора.
При подаване на проектопредложение е важно да представите проверими
референции, които в идеалния случай ще бъдат дадени от няколко надеждни
организации.
Проекти, подкрепени от GEH, следва да допринасят за борбата с бедността и
социалното изключване. Те следва да обхващат главно:
- изграждане или ремонт на жилища и дневни центрове;
- създаване на основни здравни заведения (диспансери в по-слабо развитите райони,
медицински сестри);
- обучение на хората като граждани чрез информирането им за техните права като
граждани и предаване на умения, необходими за упражняване на тези права
(грамотност подкрепа, езикови курсове);
- инициативи в социално-културната сфера, предназначени за насърчаване на
обмена на знания, включително чрез художествено изразяване;
- създаване или подкрепа на професионалното развитие и настойнически мрежи.
http://www.giveeurhope.eu/index.php
Краен срок: Текущ
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Покана за проекти за финансиране от неядрения прозорец
на помощта по линия на Международен фонд "Козлодуй"
Допустимите проекти, които ще бъдат финансирани, са групирани в шест мерки:
Мярка 1: високоприоритетни проекти, които обхващат секторите електроенергетика,
топлоенергетика и газоснабдяване.
Мярка 2: високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински
сгради за София-град и шестте големи града съгласно класификацията на ОПРР
(Бургас,
Варна,
Плевен,
Стара
Загора,
Пловдив,
Русе).
Мярка 3: високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински
сгради за останалите общини в страната, като общините са разделени на: операция
1) общини от агломерационните ареали на столицата и шестте големи града и от
агломерационните ареали на средноголемите градове и градове над 20 000 жители общо 79 общини по приложен списък и операция 2) останалите малки общини в
България
178
общини
по
приложен
списък.
Мярка 4: високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за сгради
държавна собственост.
Мярка 5: високоприоритетна проектна линия за енергийно ефективно общинско
улично осветление.
Мярка 6: приоритетни проекти, допринасящи за подобряване на енергийната
ефективност и/или сигурността на снабдяването в секторите разпределение на
електроенергия и пренос на топлинна енергия.
http://www.mfk-consultant.eu/
Краен срок: 31 август 2012 г.

1000 стипендии за ученици в редовна форма на
обучение в България през учебната 2012/2013 година
Ако през учебната 2011/2012 година си редовен ученик в 6, 7, 8, 9, 10 или 11
клас в основните и средни училища в България, а през следващата година
ще продължиш образованието си в по-горен клас.
Ако наистина искаш да учиш и да знаеш повече от написаното в учебниците, но
срещаш трудности в: намирането на нужната информация; контакти със специалисти
в областта, която те интересува; осигуряването на средства от семейството ти за
книги, списания, допълнителни учебни помагала, достъп до Интернет,
професионални
консултации.
Ако наистина искаш да вървиш напред и нагоре благодарение на твоите собствени
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усилия
за
овладяване
на
знанията.
Изпрати документите си, за да кандидатстваш по проекта "1000 стипендии" на
фондация "Комунитас"и така ще се включиш в процедурата по подбор на
стипендианти. Ние, фондация "Комунитас", искаме да помогнем точно на такива
ученици. След финализиране на избора, стипендия се връчва само на ученици в
редовна форма на обучение в България през учебната 2012/2013 година.
В рамките на шестия конкурс ще бъдат отпуснати до 1000 - до 900 стипендии за
високи умения, постижения и отлично представяне - основна стипендия и до 100
стипендии
за
изключителни
умения
изключителна
стипендия
http://1000stipendii.org/page/3
Краен срок: 21 април 2012 г.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЯ
Те са разработени в Министерство на вътрешните работи
във връзка с очакваните валежи и снеготопене, в
изпълнение на т. 6 от Решение № 130 на Министерски
съвет за предприемане на мерки за недопускане на
бедствени ситуации и жертви. Разработените правила са
изпратени на областните управители, с цел да достигнат и
информират възможно най-голям брой граждани за това как
трябва да действат при опасност.
Наводненията са сред най-смъртоносните и унищожителни природни бедствия,
затова е особено важно при опасност гражданите да следят внимателно
съобщенията по радио, телевизия и местните медии, изпълнявайки конкретните
указания според ситуацията.
Всички граждани трябва да се осведомяват за риска от наводнения за
населеното си място и ако тяхното жилище или имот се намира близо до река и
попада в заливната й зона, да следят прогнозите за времето и нивото й, особено при
обилно снеготопене или валежи. Предварително трябва да се уточнят действията на
семейството при евентуално наводнение, мястото за среща и начина за комуникация.
Препоръчително за всяко семейство е да има „чанта за оцеляване” с фенерче и
резервни батерии, лекарства, материали за първа помощ. свирка, одеяло, топли
дрехи, храна и вода, запалка, гумени ръкавици, тоалетни принадлежности, резервно
зарядно за мобилен телефон и други вещи от първа необходимост.
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При възникване на опасност от наводнение, незабавно позвънете на тел. 112 с
вашето име, информация за проблема, има ли пострадали и застрашени хора и
адреса.
Когато се намирате в дома си, изключете газта и електричеството, поставете на
най-високото място всички ценни предмети, вещи, хербициди и химикали. Вземете
„чантата за оцеляване” и личните си документи, заедно с нотариални актове,
застрахователни полици и др. Напуснете дома си по най-бързия начин, а при
невъзможност се преместете на най-горните етажи или на покрива. Обадете се на
тел.112 и поддържайте връзка с екипите, докато дойдат до вас.
Когато сте навън и се намирате до водоем, незабавно се отдалечете и отидете към
най-близкото възвишение. Не заставайте под или над мостове, подлези, надлези и
други обекти, от които високата вода може да ви отнесе и не правете опити за
пресичане на бързо течащи и залети площи.
Когато сте в автомобил, е препоръчително да
спрете на възможно най-високото и безопасно
място и да изчакате спадането на водата. Не
спирайте на и под мостове, надлези и подлези и
не преминавайте през бързо течащи води.
За се ограничи риска от наводнения в
незащитените заливни зони на реките не бива да
се устройват жилищни и селскостопански сгради или други постройки. Не
изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките и не
преграждайте речните течения с цел водовземане за поливане или къпане на
животни, защото това многократно увеличава разрушителната сила на водата при
наводнения.

Ако забележете, че коритото и пространствата
под мостовете не са почистени и има постройки в
заливните зони, сигнализирайте в общината,
кметството или в Областната администрация.

Областна администрация Ямбол, 8600 Ямбол, ул. Ж. Папазов 18
http://www.yambol.government.bg

13

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

Програма „М-Тел ЕКО Грант”
Краен срок: 23 март 2012 г.
„М-Тел ЕКО Грант” 2012 ще подкрепи екологични проекти, като акцент е поставен и
върху възстановяването и опазването на биоразнообразието в пострадалите от
наводненията през 2012 година райони.
Целта на програмата „М-Тел ЕКО Грант” е подкрепа за опазване на българската
природа. Програмата разглежда опазването на природата като резултат от
действието на национални политики, работата на професионалисти-еколози и
доброволци; природощадящата стопанска дейност. В по-широк план опазването на
природата е свързано с осъзнаването на личната отговорност и принос на всеки
гражданин. Ето защо проектите трябва да допринасят за повишаване на разбирането
и за активно включване на местните общности.
Програмата ще финансира проекти в две области:
1. Първа област - опазване на биологичното разнообразие на диви видове животни и
растения
и
културни
породи
животни
и
сортове
растения
чрез:
- Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и/или популации на
видове (с приоритет ще се подкрепят дейности за видове, включени в Световния
червен лист със статут „Застрашен” или „Уязвим”, както и видове за които има
одобрен
от
МОСВ
български
план
за
действие);
- Дейности, предвидени за изпълнение в одобрени от МОСВ планове за управление
на защитени територии и планове за действие за застрашени животински видове;
- Насърчаване на отглеждането на традиционни локални сортове културни растения;
Насърчаване
на
практики
за
биологично
земеделие.
2. Втора област - превенция и опазване на биоразнообразието в пострадали от
наводненията през 2012 г. региони чрез:
- Залесяване на водосбори на реки или язовири с превес на тези, при които има под
20%
лесистост;
- Възстановяване на старите речни корита или крайречната растителност.
В проектите задължително трябва да са предвидени дейности за:
- информиране на обществеността
- насърчаване на доброволчески дейности на засегнати общности и групи
Начало на проектите - 27 април, максимална продължителност на проектите - до
31.12.2012 г. Общият бюджет на програмата „М-Тел ЕКО Грант” е 100 000 лв.
Максимална стойност на отпусканите средства в Първа област - 20 000 лв., във
Втора област - 40 000 лв., минимална стойност на отпусканите средства - 5 000 лв.
Могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица
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с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена
полза и читалища, регистрирани по Закона за читалищата и ЗЮЛНЦ. Краен срок за
подаване на проектите - 23 март 2012 г. Програмата се осъществява с
професионалното съдействие на фондация „Помощ за благотворителността в
България”.
http://www.bcaf.bg/index.php/en/actualno-vij-vsi4ki

Кандидатствайте за фонд „Хората решават” и
„Толерантност”!
Краен срок: 20 март 2012 г.; 23 март 2012 г.
Конкурс за финансиране на проекти за повишаване на толерантността
ФРГИ обявява конкурс за финансиране на проекти, които повишават толерантността
към различията в обществото и съдействат за създаване на обществената
нетърпимост към езика и действията на омраза към определени малцинства.
Приоритетно ще се подкрепят проекти, които предвиждат активно гражданско
участие.
Чрез настоящия конкурс бихме искали да стимулираме гражданската активност за
противодействие на нетолерантността, дискриминацията и насилието, продиктувано
от омраза. Ще се финансират проекти на граждански организации (НПО) и
неформални групи. Проектите трябва да бъдат с продължителност не повече от 8
месеца.
Примерни дейности:
онлайн кампании, дискусии, форуми, използване на изкуството като инструмент за
създаване на нагласи, гражданско образование, публични събития и др.
Кой може да кандидатства?
За финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове,
читалища, сдружения, фондации или други граждански структури. Не могат да
кандидатстват фирми и индивидуални граждани, структури на местната власт,
включително общини, кметствa,общински училища, държавни институции и
организации.
Една организация/гражданска група може да кандидатства само с едно проектно
предложение. Допустими кандидати са организациите или гражданските групи, които
отговарят на всички посочени по-долу формални критерии:
а) Кандидатстващите организации или граждански групи трябва да бъдат
неправителствени, нестопански, неполитически и нерелигиозни.
б) Кандидатите са официално регистрирани неправителствени организации и
читалища, както и граждански групи, нерегистрирани по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел. От нерегистрираните групи се изисква да посочат име и адрес на
регистрирана организация, която може да служи за партньор-посредник и да
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администрира средства от тяхно име и в тяхна полза. За партньора-посредник се
прилагат същите критерии за допустимост като за кандидатстваща организация.
Финансиране
Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект от страна на
ФРГИ е 1500 лева.
Необходимо е кандидатите да осигурят най-малко 20% собствен финансов принос
отобщите разходи по проекта.
Начин
на
кандидатстване
Формуляр
за
кандидатстване,
приложения
и
подкрепящи
документи
Проектното предложение се състои от Формуляр за кандидатстване. Важно е в него
да се съдържа цялата необходима информация, отнасяща се до проекта. Моля,
използвайте полетата под съответните точки във формуляра, за да впишете
необходимата информация.
Моля, спазвайте изискванията за оформяне на предложението:
·
текстовият файл трябва да бъде попълнен в Word 2003 или по-ниска версия;
·
използвайте шрифт Times New Roman, размер 11;
·
резюме на проекта – до 1 стр.;
·
пълно описание на проекта – до 5стр.;
·
бюджет на проекта – попълнена таблица;
·
обосновка на бюджета – до 1 стр.
Резюмето на проекта трябва да дава ясна представа за предвидената инициатива.
Конкретна информация за целите, очакваните количествени и качествени резултати,
преките ползватели, участниците в различните дейности, източниците на собствения
принос.
Обосновката на бюджета трябва ясно да показва количествата и цената на
определен разход, както и да дава представа за смисъла на този разход за проекта.
Изтеглете Формуляр за кандидатстване от специално създадената за целта секция.
Формулярът за кандидатстване се изпраща като прикачен текстови файл на ел.
поща: konkurs@wcif-bg.org
Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин или на друг
електронен адрес.
След одобрение и преди подписване на договор за безвъзмездно финансиране,
кандидатът
трябва
да
представи
следните
подкрепящи
документи:
а)
Копие
от
съдебното
решение
за
регистрация
б)
Устав
на
организацията
в)
Копие
от
Отчета
за
приходите
и
разходите
за
2010
г.
Оценка
на
проектните
предложения:
Оценката и изборът на проектните предложения става на два етапа:
Първи етап: Оценка за съответствие с формалните изисквания на конкурса
Проектни предложения, които не отговарят на формалните изисквания (Word 2003
или по-ниска версия; шрифт Times New Roman, размер 11; резюме на проекта – до 1
стр.; пълно описание на проекта – до 5стр.; бюджет на проекта – търсена сума от
ФРГИ до 1500 лева и най-малко 20% от общия бюджет на проекта да е собствен
финансов принос; обосновка на бюджета – до 1 стр.; допустимост на кандидата,

Областна администрация Ямбол, 8600 Ямбол, ул. Ж. Папазов 18
http://www.yambol.government.bg

16

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
електронен адрес, който да дава представа за изпращача-организацията или пък
нейн представител) се отхвърлят и не подлежат на качествена оценка.
Втори етап: Качествена оценка
1) Групата на съветниците на ФРГИ разглежда и обсъжда постъпилите кандидатури
и дава своите препоръки за финансиране на инициативи с потенциал.
3) Среща с представител на ФРГИ с представителите на организациите, чиито
инициативи според Групата на съветниците имат потенциал за финансиране
2) Настоятелството на ФРГИ взима окончателното решение за финанасиране.
Проектните предложения се разглеждат от Групата на съветниците на ФРГИ, като
критериите за оценка и класиране на проектите са:
а) Съответствие на проекта с целите и приоритетите на Фонд „Толерантност”;
б) Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати по
проекта;
в) Включване и директна работа с различни групи в дадена географска общност –
малцинства и мнозинство;
г) Възможност за публичност на предвидените дейности;
д) Ангажираност на общността в дейностите по инициативата – оценката ще бъде на
база на предоставената информация за очакваното участие на общността в
изпълнението на проекта, както и поетите партньорски ангажименти;
е) Цялост на предвидените дейности в рамките на финансирането по този фонд;
ж) Реалистичност на бюджета и на привлечения принос от организацията-изпълнител
и партньорите й;
з) Включване на млади хора в предвидените дейности;
и) Капацитет на организацията и участниците в екипа за изпълнение на предложения
проект на база на досегашния им опит;
Срок за подаване на предложенията: 20 март 2012 г., 18.00 ч.
Обявяване на резултатите – 2 април 2012
Подписване на договори и начало на изпълнение на проектите – до 12 април 2012
http://www.wcif-bg.org/финансираме/текущи_конкурси/41

Указания за кандидатстване по Хората решават –
Седми кръг
Цел на фонда:
Основна цел на фонда е да се подкрепят инициативи, които решават конкретни
проблеми на хората от дадена общност с активното участие на самите хора.
Приоритетно ще бъдат подкрепени решения и иновативни методи за отговор на
нуждите на определена общност, местното развитие и такива, които водят до
постигане на практическа положителна промяна в живота на хората и повишаване на
качеството на живот на цялата общност или отделни групи в неравностойно
положение.
Промените, които се търсят могат да бъдат в областта на местно развитие и
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повишаване на качеството на живот, подобряване на среда за живот, стъпки за
ограничаване
на
престъпността
и
др.
Допустими
инициативи
и
продължителност
За подходящи за финансиране ще бъдат смятани инициативи, които:
- решават конкретни проблеми на местните хора с тяхното активно участие;
- предлагат нетрадиционни решения;
- са реалистични и прагматични;
- могат да предизвикат обществено внимание;
- могат да убедят и частни дарители (физически и юридически лица) да ги
финансират.
Срокът
за
изпълнение
на
проекта
е
от
3
до
8
месеца.
Кой може да кандидатства?
За финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове,
читалища, сдружения, фондации или други граждански структури. Не могат да
кандидатстват
фирми
и
индивидуални
граждани.
Една организация/гражданска група може да кандидатства само с едно проектно
предложение. Допустими кандидати са организациите или гражданските групи, които
отговарят
на
всички
посочени
по-долу
формални
критерии:
а) Кандидатстващите организации или граждански групи трябва да бъдат
неправителствени,
нестопански,
неполитически
и
нерелигиозни.
б) Кандидатите са официално регистрирани неправителствени организации и
читалища, както и граждански групи, нерегистрирани по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел. От нерегистрираните групи се изисква да посочат име и адрес на
регистрирана организация, която може да служи за партньор-посредник и да
администрира
средства
от
тяхно
име
и
в
тяхна
полза.
в) Кандидатстващите организации трябва да работят или да възнамеряват да
работят в сферата на общностното развитие и да търсят начини за решаване на
значими местни проблеми, както и да са готови да търсят активно участие на местни
общности.
г) Предимство е кандидатстващите организации да подкрепят Стандартите за добро
управление на НПО и спазват правила и норми, гарантиращи качеството на тяхната
работа, свързаността и отчетността им пред обществените групи, които
представляват, финансовата им коректност и други теми от значение за
съществуването и функционирането на една гражданска организация.
Финансиране
Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 5000 лева.
Необходимо е кандидатите да осигурят най-малко 30% съфинансиране на разходите
по проекта (ако кандидатът има собствен принос в натура, то този принос се
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остойностява в лева, но не се включва в изискуемите 30 % съфинансиране).
Допустими разходи
- разходи свързани с провеждането на обучения, семинари, дискусии;
- разходи за материали и консумативи;
- разходи за информационни материали;
- административни разходи в размер до 10% от общия бюджет;
- разходи за командировки в страната;
- разходи за възнаграждения на специалисти, пряко ангажирани с дейностите по
проекта;
Недопустими разходи
- предоставянето на социални услуги;
- разходи за операции, лечение и други подобни;
- индивидуални стипендии;
- хуманитарни помощи от типа на раздаване на храна, дрехи, лекарства и т.н.;
- разходи само и единствено за издателска дейност;
- международни пътувания;
- строителство или ремонт на офис;
- закупуване на земя, сгради, превозни средства;
- заеми и/или лихви по дългове;
- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове.
Начин на кандидатстване
Формуляр за кандидатстване, приложения и подкрепящи документи
Проектно предложение се състои от Формуляр за кандидатстване. Важно е в него да
се съдържат цялата необходима информация, отнасяща се до проекта. Моля,
използвайте полетата под съответните точки във формуляра, за да впишете
необходимата информация. Моля, спазвайте изискванията за оформяне на
предложението:
- текстовият файл трябва да бъде попълнен в Word 2003 или по-ниска версия;
- използвайте шрифт Times New Roman, размер 11;
- резюме на проекта – до 1 стр.;
- пълно описание на проекта – до 10 стр.;
- бюджет на проекта – попълнена таблица;
- обосновка на бюджета – до 1 стр.
Резюмето на проекта трябва да дава ясна представа за предвидената инициатива:
конкретна информация за целите, очакваните количествени и качествени резултати,
преките ползватели, участниците в различните дейности, източниците на собствения
принос. Обосновката на бюджета трябва ясно да показва количествата и цената на
определен разход, както и да дава представа за смисъла на този разход за проекта.
Изтеглете Формуляр за кандидатстване от специално създадената за целта секция.
Формулярът за кандидатстване се изпраща като прикачен текстови файл на ел.
поща: konkurs@wcif-bg.org
След одобрение и преди подписване на договор за безвъзмездно финансиране,
кандидатът трябва да представи следните подкрепящи документи:
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а) Копие от съдебното решение за регистрация
б) Устав на организацията
в) Копие от Отчета за приходите и разходите за 2010 г.
Оценка на проектните предложения:
Оценката и избора на проектните предложения става на два етапа:
Първи етап: Оценка за съответствие с формалните изисквания на конкурса. Проектни
предложения, които не отговарят на формалните изисквания (Word 2003 или по-ниска
версия; шрифт Times New Roman, размер 11; резюме на проекта – до 1 стр.; пълно
описание на проекта – до 10 стр.; бюджет на проекта – търсена сума до 5000 лева и
най-малко 30% собствен финансов принос; обосновка на бюджета – до 1 стр.;
допустимост на кандидата) се отхвърлят и не подлежат на качествена оценка.
Втори етап: Качествена оценка
1) Групата на съветниците на ФРГИ разглежда и обсъжда постъпилите кандидатури и
дава
своите
препоръки
за
финансиране.
2) Настоятелството на ФРГИ взима окончателното решение за финансиране.
Проектните предложения се разглеждат от Групата на съветниците на ФРГИ, като
критериите
за
оценка
и
класиране
на
проектите
са:
а) Съответствие на проекта с целите на фонд “Хората решават”
б) Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати по
проекта;
в) Ангажираност на общността в разрешаването на проблема – оценката ще бъде на
база на предоставената информация за очакваното участие на общността в
изпълнението на проекта, както и поетите партньорски ангажименти;
г) Реалистичност на бюджета и на привлечения принос от организацията-изпълнител
и
партньорите
й;
д) Капацитет на организацията и участниците в екипа за изпълнение на предложения
проект
на
база
на
досегашния
им
опит.
е) Организацията спазва правила и стандарти, гарантиращи качеството на нейната
работа, свързаността и отчетността й пред обществените групи, които представлява,
финансовата й коректност и други теми от значение за съществуването и
функционирането
на
една
гражданска
организация.
Срок за подаване на предложенията: 23 март 2012 г., 18:00 ч.
Обявяване на резултатите – 5 април 2012 г.
Подписване на договори и начало на изпълнение на проектите – до 15.04.2012
http://www.wcif-bg.org/финансираме/текущи_конкурси/40
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