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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

НОВИНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ
Областният управител на кръгла
маса„Стратегия за доброволците за защита
при пожари и бедствия"
Областният управител Димитър Иванов днес участва в кръгла маса на
тема „Стратегия за доброволците за защита при пожари и бедствия.
Предизвикателства и перспективи” в София. Срещата е организирана от Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на
вътрешните работи.Заместник министър-председателят и вътрешен министър
Цветан Цветанов ще открие срещата.Участие в дискусията ще вземат още зам.министърът на МВР Димитър Георгиев, кметът на София Йорданка Фандъкова и
други.Кръглата

маса

е

предвидена

за

широк

кръг

от

представители

на

законодателната власт, централни и териториални органи на управление на
изпълнителната власт, както и представители на неправителствени организации.
Предвидени са доклади от директора на ГДПБЗН главен комисар Николай Николов,
изпълнителния директор на БЧК, на база които ще бъдат изведени изводи и
възможности за насърчаване и доразвиване на доброволчеството в сферата на
защита на населението при пожари и бедствия.

Заседание на Регионалния пандемичен комитет на
област Ямбол се проведе днес, в присъствието на
заинтересованите институции.
Заболеваемостта от остри респираторни заболявания в областта е три пъти по-ниска
от епидемичната, стана ясно на заседанието от изнесените данни на Регионална
здравна инспекция Ямбол. Към момента заболеваемостта от ОРЗ и грип е 114
заболели на 10 000. Епидемичният интензитет е среден. При 362 случая на заболели
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се говори за епидемия, според специалистите в тази област. За целия месец януари
са регистрирани 331 ОРЗ. Специалистите, лекари, призоваха при първи симптоми на
остри респираторни заболявания да се потърси компетентна медицинска помощ и да
не се прибягва до самолечение. Антивирусни препарати са раздадени и има в
Болничните

заведения

в

областта,

Спешните

и

медицински

Присъстващите на Регионалния пандемичен комитет бяха

центрове.

информирани за

утвърдения от областния управител Регионален план на Ямболска област за
готовност за грипна пандемия, който описва превантивните мерки, адекватната
реакция и действия при създаване на такава обстановка.

Празник на виното в Козарево

Пищно и празнично протече
празникът

на

виното

и

лозарите Трифон Зарезан в
село

Козарево,

община

"Тунджа". По покана на кмета на
селото Теодора Тачева, гост на
празника

бе

заместник-

областният

управител

Нели

Кадиева, която се

включи по

стара

ритуалното

традиция

в

зарязване на лозята, като пожела да е здрава и плодородна годината за лозарите и
винарите. Празникът протече с изпълнения на кукерска група, народни хора,
избиране на цар на виното.
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XI фестивал на камерния танц и танцовото шоу –
Хасково 2013

XI фестивал на камерния танц и танцовото шоу - Хасково 2013 организира
между 26 и 28 април община Хасково, съвместно с Българска спортна
танцова федерация и Младежкия център в града. Турнирът има конкурсен
характер и ще се проведе в няколко стила - класически, модерен, джаз танц, етно,
танцово и латино шоу. Мероприятието е отворено за всички читалища, център за
работа с деца, частни школи, студия, клубове и други, а крайният срок за записване е
10 април. Информацията за събитието, статута на турнира и начина за записване е
изпратена от Областна администрация - Ямбол до общините в региона, читалищата,
както и Общински детски комплекс.

Международни гости в ОА по проект "Linking-up Cultures"

Работна среща по проект "Linking-up
cultures"

(Свързване

на

култури)

се

проведе в Областна администрация Ямбол

с

участието

на

заместник-

областният управител Нели Кадиева,
ръководители на проекта и ученици от
няколко европейски държави. Проектът
обединява 6 гимназии от 6 държави - България, Гърция, Турция, Португалия,
Хърватия и Словакия, в 2-годишна инициатива за междукултурен диалог и обмен
чрез изкуство. В обръщението си към присъстващите гости заместник-областният
управител Нели Кадиева изрази задоволство от факта, че в проекта участва
ямболската гимназия "Васил Левски" и учениците ще имат възможност да се
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докоснат до различни европейски култури. "Подобни проекти са отличен шанс на
младите хора да обменят знания, умения и най-вече приятелства", заяви г-жа
Кадиева и изрази надежда, че гостите ще успеят да разгледат Ямболски регион и
неговите забележителности. Проектът е с продължителност 2 години, а сред
заложените дейности са изработване на Интернет сайт и речник на 6 езика,
посещения в страните-участници и различни арт-мероприятия за опознаване на
различните култури.

Среща между областния управител и председателя на БЧК
Областният

управител

област

Ямбол

Иванов

се

председателя
червен

на

Димитър
срещна

с

на

Български

кръст

Христо

Григоров. Председателят на БЧК
е в Ямбол по повод отчетноизборното

събрания

на

областната структура. За общите
инициативи, за новите проекти и
възможности за развитие на доброволчеството на територията на област Ямбол
разговаряха двамата. Областният управител благодари на председателя на БЧК за
работата на организацията по време на няколко кризисни ситуации в областта,
подчерта тяхната полезност и всеотдайност. Отчетно-изборното събрание на
областната структура на БЧК се състоя в читалище „Съгласие – 1962” пред членове
на организацията, представители на институции и официални гости. Събитието
уважи

и

заместник-областният

управител

на

Ямбол

Нели

Кадиева.

Пред

присъстващите г-жа Кадиева подчерта, че доброто партньорство между държавата и
хуманитарната организация е показало отлични резултати и изрази надежда, че това
сътрудничество ще продължи и за в бъдеще.
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Основни точки в дневния ред на форума бяха представяне на Доклад за дейността
на БЧК-Ямбол през периода 2009-2012 г., приемане на План за работа през 2013 г.,
както и избор на нов Областен съвет, председател и заместник-председател на
хуманитарната организация за региона.

В ПАМЕТ НА АПОСТОЛА
На

19

февруари

2013

година

се

навършиха 140 години от обесването на
Васил Левски - Апостола на Свободата.
Една

от

най-тежките

и

тъжни

дати

в

българския национален календар. Поклон
пред паметта, делото и живота на Васил
Левски

отдадоха

днес

ямболци.

Пред

барелефа на Апостола се поклони и областният управител Димитър Иванов.

Инициативата "Да изчистим България за един ден!" тази
година на 20 април
Инициативата "Да изчистим България за един ден!" тази година ще се
проведе на 20 април. Резултатите от 2012 година и новите моменти през
настоящата в Ямбол представи мениджъра на кампанията на БТВ Мария Лазарова.
Пред областния управител и представители на общините и медии тя обяви
направеното в гражданската инициатива през миналата година и очакваната
подкрепа за реализацията и през настоящата. През миналата година от област
Ямбол в инициативата се включиха над 4 400 доброволци, като са премахнати 53
нерегламентирани сметища. Тази година денят 20 април и денят за обществена
полза и включване в тази инициатива. По време на срещата в Областна
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администрация областния управител Димитър

Иванов

благодари

на всички

институции и участници в "Да изчистим България за един ден" миналата година и
призова за активност и ангажираност и на 20 април.

МС прехвърли на община Ямбол имоти на "Червен баир"
С Решение на Министерски съвет № 104 от 15 февруари 2013 г. на община
Ямбол са прехвърлени четири имота – частна държавна собственост,
намиращи се в местността „Червен баир”. Решението за промяна в
собствеността е на основание чл.54 от Закона за държавната собственост, във връзка
с решение по т.14 от заседанието на Общински съвет – Ямбол. Във връзка с
прехвърлянето на четирите имота – част от бившите казарми в местността „Червен
баир”, областният управител Димитър Иванов трябва да сключи договор за
безвъзмездно прехвърляне на община Ямбол и да организира тяхното предаване и
приемане.

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ПО
ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
Пето издание на грантовата програма „Мтел ЕКО Грант”
Краен срок: 25 март 2013 г.
От 26 февруари стартира набирането на проекти, които ще се финансират по
програмата „Мтел ЕКО Грант” тази година. Програмата ще финансира безвъзмездно
проекти в три области:
>> Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания или популации на
видове;
>>

Насърчаване

и популяризиране

на
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>>

Определяне

и

опазване

на

вековни

дървета

и

гори.

Кандидатстващите проекти трябва да включват и насърчаване на доброволческите
дейности, тъй като опазването на природата е свързано с осъзнаването на личната
отговорност и принос на всеки гражданин.Ето защо се очаква проектите да
допринасят за повишаване на разбирането и за активно включване на местните
общности.
Общият бюджет на „Мтел ЕКО Грант” през тази година е 50 000 лева, а максималната
стойност

на

отпусканите

средства

за

един

проект

е

до

15

000

лв.

За финансиране по програмата на Мтел могат да кандидатстват организации,
регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и определени за
извършване на дейност в обществена полза.Читалища, регистрирани по Закона за
читалищата и ЗЮЛНЦ също могат да подават кандидатури.Всяка организация има
право

да

кандидатства

само

с

един

проект.

Критериите за оценка на кандидатстващите проекти са качество и бюджет на проекта,
резултати и ефект и капацитет на организацията.Оценката ще се направи на три
етапа.На първи етап кандидатстващите проекти ще бъдат разгледани от програмния
екип на Фондация «Помощ на благотворителността в България», която подпомага
Мтел за осъществяването на грантовата програма.ФПББ ще провери спазването на
основните изисквания и наличието на всички необходими части от формуляра и
приложенията.Проектите, преминали към втория етап, ще бъдат подробно оценени и
класирани според колективно достигнати препоръки за решения.В рамките на третия
етап Комисия за разпределяне на средствата с участието на представители на
неправителствени организации, медии и общественици ще вземе окончателно
решение.

Седми конкурс "1000 стипендии" на фондация "Комунитас"
Краен срок: 15 април 2013 г.
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.

Кой?
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- ако през учебната 2012/2013 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
усилия за овладяване на знанията;
то тогава ...
Изпрати документите си, за да кандидатстваш по проекта "1000 стипендии" и така ще
се включиш в процедурата по подбор на стипендианти.

Британски съвет: FameLab 2013 - Лаборатория за слава
Краен срок: 22 февруари 2013 г.
Ти може да си новото лице на науката? Включи се в това невероятно състезание, за
да

станеш

звезда

на

науката!ще

се

радваме

да

участват:

- Студенти в областта на естествените и инженерните специалности (стига да са
навършили

18

г.)

- Млади учени (поощряваме участието на учени до 35 годишна възраст, макар че
няма

да

откажем

участие

и

на

хора

надхвърлили

тази

възраст)

- Преподаватели от университети, работещи в областта на природо-математическите
и инженерните науки, включително и учители по специалните предмети в училищата,
които

са

завършили

съответната

дисциплина;

- Хора, които работят в областта на приложението на науката, технологиите и
математиката – например, патентни специалисти, статистици, компютърни техници,
индустриални

консултанти
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- Хора, работещи във въоръжените сили или държавни институции, които използват
природо- математическите и инженерните науки;
- Хора, работещи в промишлеността или бизнеса и използващи научните
изследвания в областта на естествените и инженерни науки.

Ден за безопасен интернет: Kонкурс за онлайн постижения
Краен срок: 15 март 2013 г.
Имате ли история ли да споделите? Как интернет ви помогна да постигнете нещо
необикновено? Това състезание ви дава възможност споделите постиженията, които
сте постигнали с помощта на съвременни медии и интернет като дигитални граждани
на утрешния ден. Децата и млади хора, от която и да е държава, могат да участват
чрез създаването и изпращането на кратко есе, блог пост или видео блог, описващ
онлайн постижението на английски език. Категориите са три: под 9-годишна възраст,
от 10- до 14-годишна възраст, и над 15-годишна възраст. Победителите във всяка
възрастова категория ще получат награда. По-големите победители (14 +) ще имат
шанс да се превърнат в онлайн посланик за мрежата Insafe или да присъстват на
годишно лятно училище за безопасен интернет в Румъния.

Мултимедиен

конкурс:

Мигрантите

в

Европа

Краен срок: 30 април 2013 г.
Каква е ролята на мигрантите, които идват от страни извън Европа, в европейските
общества? Конкурсът е насочен към студенти, които са на възраст над 18 години и
учат в училища по изкуството, графика, комуникация във всяка държава-членка на ЕС
и Хърватия. Училищата могат да представят произведения в три категории: плакат,
фотография и видео. Всяко училище може да представи един или няколко
произведения

в

една

или

няколко

категории.

30 европейски финалисти ще бъдат поканени да присъстват на церемонията по
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
награждаването в Брюксел през октомври 2013 г.. Специална награда ще бъде
присъдена въз основа на резултатите от вота на публиката, която ще се проведе чрез
уебсайта на конкурса. Училища, чиито студенти печелят първо място в трите
категории и първата награда в общественото гласуване, ще получат награда от по 10
000 евро, за да ги ползват за образователни цели.

Отворена покана за участие: Видеохолика 2013 [Не на
фокус!], 1-5 август 2013, Варна
Краен срок: 15 юни 2013 г.
Международният видео арт фестивал Видеохолика 2013 стартира отворената покана
за участие в шестото издание на фестивала.
Видеохолика 2013 ще се проведе от 1 до 5 август 2013 във Варна.
Темата на Видеохолика 2013 е [Не на фокус!].
Тази година фестивалът ще се проведе в три секции: видео арт, късометражно кино и
анимация.

Национален литературен конкурс "Валентин Найденов" 2013 г. за автори над 16 години
Краен срок: 20 април 2013 г.
Фондация „Форум за изкуства и таланти – ФИТ” обяви Национален литературен
конкурс за поезия и кратък разказ на името на писателя Валентин Найденов.
Конкурсът е явен, на свободна тема за автори над 16 години. Приемат се
произведения в две категории: „Кратък разказ” и „Поезия”. Всеки автор може да
участва с не повече от 3 непубликувани стихотворения или 2 разказа с обем до 3
страници във формат Word шрифт Times New Roman, размер 12.
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