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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

На Богоявление в Ямбол
По традиция за големия християнски
празник Богоявление - 6 януари, в Ямбол
се проведе освещаване на бойните
знамена и изваждане на кръста от
водите на река Тунджа. Областният
управител Таня Димитрова взе участие
в тържествения водосвет на воинските
флагове, състоял се пред храма „Свети
Николай Чудотворец” и в литийното
шествие до моста на Тунджа, където се
състоя и хвърлянето на кръста във
водите на реката.
Тази година кръста от водите на река
Тунджа извади 32 годишния Стефан,
военнослужещ от ямболско поделение.

Програма за хуманитарна помощ на
посолството на САЩ
Програмата за хуманитарна помощ на
Посолството на САЩ беше представена в
Областна администрация – Ямбол от
Майор Анди Роу, офицер по двустранно
сътрудничество към отдел „Военно
сътрудничество” в посолството на САЩ у
нас, за да разясни трите варианта на
действие
на
програмата.
Програмата съществува в България от
1996 година и се реализира от
посолството на САЩ - Отделът за военно
сътрудничество. Основната задача е
развиване на двустранно сътрудничество и подкрепа на регионалното развитие.
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Фондът се осигурява по програма "Оказване на хуманитарна помощ" и се
осъществява
в
три
подпрограми:
Първият вид подпрограма насочен към
самостоятелни
обекти
за
ремонт
и
реконструкция на обществени сгради, на
стойност от 10 до 150 хил. долара. От САЩ
се осигурява финансирането и договора, а
изпълнението
от
местна
фирма.
Вторият
вариант
на
подпрограма
е
"Осигуряване
гражданска
помощ
на
населението" и е на стойност 10 -15 хил.
долара. Обикновено тези проекти се насочват
към районите, разположени до 60 км. от
американски бази. Ремонта се осъществява от американски и български
военнослужещи.
Третият вариант на програмата предвижда предоставяне безвъзмездно на военно
имущество. Министерство на отбраната на САЩ дарява използвани, но с високо
качество училищно, медицинско и битово оборудване и защитно облекло.
Имуществото се предоставя до крайния получател за сметка на Американското
правителство.
Крайният срок за подаване на проектни предложения за 2013 г. е 01.03.2012 г.
Проектите
се
подават
в
Посолството
на
САЩ
в
София.

134 години от Освобождението на Ямбол
С благодарствен молебен, отслужен от отец
Борис и с изпълнения на Духовия оркестър,
почетохме Освобождението на Ямбол. На 17
януари
Ямбол
посреща
руските
войни
освободители под предводителството на полковник
Бакланов. В празничното шествие с поднасяне на
венци и цветя на благодарност се включиха
заместник-областният управител Нели Кадиева,
заместник кметът на Ямбол Иван Кърцъков,
представители на ПП „Герб” и на други политически
партии, представители на сдружение „Традиция”,
представители на институции, общественици,
граждани. Така те отдадоха почит на руските войни
от 23-ти Донско-казашки полк, с командир полк.
Бакланов.
Цветя и венци бяха положени пред паметния знак,
пред училище "Кирил и Методий", където са били
посрещнати освободителите руските войни.
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Образование: държавният план прием за
учебната 2012/2013 година
Проектният вариант за държавен план-прием за учебната 2012-2013 г. бе
тема на работната среща с директори на професионални училища в
Областна администрация – Ямбол. Тя бе
водена от заместник областния управител
Нели Кадиева с участието на заместник
областния управител Димитър Иванов и
началника на Регионален инспекторат по
образованието Татяна Петрова. Срещата е
израз на ангажимента на областния управител
за координиране на политиките в сферата на
образованието, за гарантиране на качествен
образователен
продукт
и
пълноценна
реализация на младите хора на пазара на
труда.
За учебната 2012/2013 г. директорите на училища са планирали проекто-прием на
24 паралелки след седми клас и 22 паралелки след осми клас. Предвидено е
разкриване на три нови специалности: технолог по биогорива, инструктор по
фитнес и агроеколог.
В резултат на въведената от областния
управител Таня Димитрова практика на
поредица от срещи между образователните
институции, работодателски организации и
бизнеса, предложенията на директорите
тази година бяха реалистични и съобразени
със
социалноикономическото
и
демографското състояние в областта.
Предложените
нови
специалности
са
иновативни, интересни и съответстващи на
икономическата реалност. За втора поредна
година е разработено балансирано предложение за план-прием в
професионалните
гимназии
за
2012/2013
г.
в
област
Ямбол.
Държавният план–прием в професионалните гимназии в област Ямбол подлежи
на съгласуване от Комисията на заетост към Областният съвет за развитие на
следващото и заседание.
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Заседание на Щаба за координация на СНАВР
Готовност за справяне в усложнена зимна
обстановка на територията на област
Ямбол отчетоха ръководителите и представители
на институции, отговорни за предприемането на
превантивни мерки за недопускане на аварийни
ситуации. Това стана по време на извънредно
заседание на Щаба за координация на
спасителните
и
неотложни
аварийновъзстановителни работи при бедствия и аварии
(СНАВР), под председателството на заместник
областния управител Димитър Иванов.
Изготвен е план за действие от Областно пътно
управление – Ямбол съвместно с ОПУ - Бургас и
Сливен за извършване на необходимите дейности
при усложнена зимна обстановка. Подготовката за
зимния период на територията на област Ямбол е
достигнало
едно
добро
ниво
и
пътно
поддържащите фирми са подготвени заяви на
днешното заседание инж. Галин Костов.
Началникът на Областно управление "Пожарна
безопасност и защита на населението", комисар
Съби Събев потвърди че, имат готовност за
справяне с усложнената зимна обстановка и ще разполагат през периода с тежка
техника за помощ на закъсали автомобили. Машините са позиционирани по опорните
пунктове.
Пътно поддържащите фирми отговорни за снегопочистването изпълняват приетия
план за действие. Желателно е при почистване на определени участъци, тировете
минаващи на територията на област Ямбол да се отбиват по определените обходни
маршрути,
заяви
комисар
Стоян
Драгнев.
Един от важните фактори за осигуряване на нормалния живот и извършване на
необходимите дейности при усложнена зимна обстановка и подобряване
състоянието на пътищата, може да се случва само със съвместните активни усилия
на Областна администрация, Областно пътно управление и всички други отговорни
институции.
Заместник Областният управител Димитър Иванов подчерта, че определящо за
безаварийната обстановка по време на зимния сезон в областта е качеството на
работа
на
фирмите
за
снегопочистване
и
добрата
комуникация.
До началото на миналия зимен период са подписани договори с избрана фирмиизпълнители за текущо зимно поддържане на 587,6-те километра републиканска
пътна мрежа. Сключените четири годишни за снегопочистване гарантират по-голяма
отговорност и ангажираност от страна на изпълнителите и в същото време дава
възможност на фирмите да инвестират в закупуване на собствена техника. Осигурени
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са пунктове за дежурства, които да извършват денонощно наблюдение за пътната
обстановка. Координиран е и механизмът за затваряне на пътни участъци, което
става съвместно със сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР – Ямбол.
Извършени са инструктажи с персонала, отговарящ за дейностите при възникнали
бедствия или аварии и е направена проверка на наличната техника.

Среща на областния управител с
мениджмънта на EVN България
Действията и плановете на EVN
България
по
поддръжка
и
модернизиране
на
електроразпределителната мрежа
в Ямболска област бяха тема на
провелата се работна среща на
областния
управител
Таня
Димитрова с мениджмънта на
дружеството. В срещата, която се
проведе по искане на EVN, участие
взе и заместник областният управител
на Ямбол Димитър Иванов.
Целта на работната среща е да се
поддържа редовния диалог между
дружеството и областния управител, като се представя актуална информация за
изпълнението на инвестиционните планове на компанията за настоящата година и
стратегията й за дългосрочно развитие.
128,2 млн.лв. ще вложи EVN България за подобряване на качеството на
електроразпределителната мрежа през 2012г., като за област Ямбол предвидената
сума е 3,8млн.лв. В региона акцент ще бъде поставен в изграждането на нови мрежи
и подстанции за подсилване на мрежата и повишаване сигурността на захранване.
Сред стратегическите цели на дружеството са намаляване на технологичните загуби,
пови шаване качеството на работа и нови услуги за клиентско обслужване.
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Стартира планът за действие за екологични иновации: да
подпомогнем бизнеса да постигне екосъобразен растеж и
да бъде полезен на околната среда
Eкологичните иновации са от жизнена важност за прилагане на стратегията „Европа
2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Новият План за действие за
екологични иновации (EcoAP) ще насърчи новаторството, което намалява натиска
върху околната среда и ще преодолее дистанцията между иновациите и пазара.
Екологичните технологии са благоприятни за предприятията и помагат за
разкриването на нови работни места, така че екологичните иновации са жизнено
важни за икономическата конкурентоспособност на Европа.
Планът за действие ще ускори екологичните иновации във всички отрасли на
промишлеността с прецизно насочени действия. За да подпомогне засилването и
стабилизирането на пазарното търсене на екологични иновации, планът ще съдържа
мерки в сферата на нормативните стимули, частните и обществените поръчки и
стандартите и ще мобилизира подкрепата за малките и средните предприятия
(МСП), за да се подобрят готовността за инвестиции и възможностите за работа в
мрежа.
Някои основни аспекти на новия план за действие са:

Използването на политиката и законодателството в областта на околната
среда за насърчаване на екологичните иновации;

Подкрепа за демонстрационни проекти и партньорства, които да въведат на
пазара перспективни, интелигентни и амбициозни оперативни технологии.

Разработване на нови стандарти за стимулиране на екологичните иновации.

Мобилизиране
на
финансови
инструменти и услуги за подкрепа на МСП;

Насърчаване на международното
сътрудничество;

Подкрепа за развиването на нови
умения и професии, както и свързаните с
тях програми за обучение, за да се
отговори адекватно на нуждите на пазара;
както и

Насърчаване
на
екологичните
иновации чрез европейските парнтьорства
за иновации (ЕПИ).
Следващи стъпки
Планът ще се прилага чрез партньорства
между заинтересованите страни, частния и обществения сектор и Комисията.
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Предстоящият междинен финансов преглед предлага добра възможност да се оцени
степента на постигане на целите, заложени в плана за действие. Последващите
усилия ще се съсредоточат върху дейности по разработка и демонстрация за
преодоляване на дистанцията между създаването на технологиите и навлизането им
на пазара.
Контекст
Екологична иновация е всяка форма на иновация, водеща до или целяща
значителен и видим напредък към устойчиво развитие чрез намаляване на
въздействието върху околната среда, подобряване на издръжливостта на натиска
върху нея или постигане на по-ефективен и отговорен начин на използване на
природните ресурси.
Европейските екологични индустрии са значителен икономически сектор с годишен
оборот, оценяван на 319 млрд. EUR, или 2,5 % от БВП на ЕС.

Две нови процедури в подкрепа на хората с
увреждания ще се реализират през 2012 г.
На заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси" Агенцията за социално подпомагане предложи две нови
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Одобрените
процедури предстои да се реализират през 2012 г.
Първата от тях, наречена „Съпричастност", е насочена към национално
представителни организации на и за хора с увреждания. Общият бюджет на схемата
е 5 000 000 лв., като минималният и максималният размер на помощта са съответно
100 000 лв. и 350 000 лв. По нея ще се финансират разходи за създаване на
центрове за подкрепа на хора с увреждания за тяхната трудова реализация и
социалното им включване.
„Помощ в дома" е другата схема, която ще се реализира през 2012 г. Кандидати по
нея са общини. Със средства от безвъзмездната финансова помощ ще бъдат
създавани Центрове за услуги в домашна среда или Звена за услуги в домашна
среда към съществуващите домашни социални патронажи. В рамките на тези
центрове ще се предоставят услугите социален асистент, домашен помощник и
личен асистент. Общият бюджет на процедурата е 30 000 000 лв., като общините
могат да получат между 80 000 лв. и 250 000 лв. Целта на тази процедура е да
продължи обслужването на нуждаещи се лица в домовете им след приключване на
проектите за предоставяне на споменатите услуги, финансирани до момента по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" .
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Освен двете нови процедури Комитетът за наблюдение одобри и увеличение на
бюджета на процедура „Алтернативи", по която се финансира проект „Подкрепа за
достоен живот". С предоставените допълнително 15 000 000 лв. ще се гарантира
обслужването на включените над 9 000 потребители с най-малко още 6 месеца. По
този начин се гарантира и обвързаността на проекта с предстоящата схема „Помощ в
дома".

Две нови процедури в подкрепа на хората с
увреждания ще се реализират през 2012 г.
2012 г. е обявена за Европейска година на активния живот на възрастните
хора и солидарността между поколенията. Тя е шанс за нас да обърнем
внимание на това как европейците живеят по-дълго и в по-добро здраве от когато и
да било и да осъзнаем възможностите, които това предлага.
Воденето на активен живот може да даде на т.нар. „бейби-бум“ поколение
(родените в периода след Втората световна война) и на утрешните възрастни хора
възможност да:
останат на работа и да споделят своя опит;
продължат да участват активно в живота на обществото;
живеят възможно най-пълноценен живот във възможно най-добро здраве.
Активният живот също така е много важен за поддържането на солидарност между
поколенията в обществата с бързо нарастващ брой на възрастните хора.
Предизвикателството пред политиците и заинтересованите лица е да подобрят
условията за активен и независим живот на възрастните хора, като действат в найразлични области – заетост, здравеопазване, социални услуги, обучение на
възрастни, доброволчество, жилищна политика, ИТ услуги или транспорт.

Целта на европейската година е да се повиши осведомеността по тези въпроси и да
се потърсят най-добрите начини за тяхното решаване, и най-вече да се насърчат
всички политици и заинтересовани лица да си поставят конкретни цели и да
предприемат действия за тяхното изпълнение. 2012 г. не трябва да се изчерпва само
с обсъждания, необходимо е да започне постигането на осезаеми резултати.
Уебсайт на инициативата: http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=bg.
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Покана за представяне на предложения за 2012 г. —
EAC/27/11 Програма за учене през целия живот
(LLP) (2011/C 233/06)

1. Цели и описание - Настоящата покана за представяне на предложения се
основава на решението за създаване на програмата за учене през целия живот,
прието от Европейския парламент и от Съвета на 15 ноември 2006 г. (Решение №
1720/2006/ЕО). Програмата обхваща периода от 2007 до 2013 г. Специфичните цели
на програмата за учене през целия живот са посочени в член 1, параграф 3 от
решението.
2. Критерии за участие - Програмата за учене през целия живот се отнася до всички
видове и степени на образование, професионално образование и обучение, като тя е
достъпна за всички субекти, изброени в член 4 от решението. Кандидатите трябва да
са установени в една от следните държави:
— 27-те държави-членки на Европейския съюз,
— държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария,
— държавите кандидатки: Хърватия, Турция.
В съответствие с член 14, параграф 2 от решението за създаване на
програмата за учене през целия живот в многостранните проекти и мрежи по
програмите „Коменски“, „Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Грюндвиг“ и в ключовите
дейности по общата програма могат да участват и партньори от трети държави, които
не участват в програмата за учене през целия живот, на основание на член 7 от
решението. Моля, използвайте за справка ръководството по програмата за учене
през целия живот за 2012 г. за подробна информация за съответните дейности и
условията за участие.
3. Бюджет и продължителност на проектите - Общият бюджет,
предназначен за настоящата покана, възлиза на 1 140 милиона EUR. Размерът на
предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите
варират в зависимост от такива фактори, като вида на проекта и броя на участващите
държави.BG 9.8.2011 г. Официален вестник на Европейския съюз C 233/15
4. Срок за подаване на заявленията
Децентрализирани ДЕЙНОСТИ ПО
ПРОГРАМА

КРАЕН СРОК ЗА
ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

“УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” 2012
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Индивидуална ученическа мобилност - Коменски
Индивидуални квалификационни дейности Коменски Грюндвиг

01.12.2011г.
16.01.2012г.; 30.04.2012г.
17.09.2012г.

Асистентски стаж и Прием на асистент - Коменски

31.01.2012г.

Асистентски стаж - Грюндвиг

30.03.2012г.

Проекти за възрастни доброволци - Грюндвиг

30.03.2012г.

Работни ателиета (семинари) - Грюндвиг

21.02.2012г.

Мобилност - Леонардо да Винчи

03.02.2012г.

Сертификати за мобилност - Леонардо да Винчи

03.02.2012г.

Партньорства - Коменски Леонардо да Винчи
Грюндвиг

21.02.2012г.

Сертификат за консорциум за студентски практики
по „Еразъм”

09.03.2012г.

Еразъм
Мобилност - Еразъм

09.03.2012г.

Интензивни езикови курсове - Еразъм

03.02.2012г.

Интензивни програми - Еразъм

09.03.2012г.

Трансфер на иновации - Леонардо да Винчи

02.02.2012г.

Учебни визити

30.03.2012г.; 12.10.2012г.

За посещения и обмен по Грюндвиг и за подготвителни визити по всички секторни
програми съществуват някои срокове, специфични за отделните държави. Моля,
направете справка на уебсайта на съответната национална агенция във Вашата
държава.
5. Пълна информация - Центърът за развитие на човешките ресурси е координиращ
орган в България по Програма "Учене през целия живот" на Европейския съюз. Пълна
информация за програмата "Учене през целия живот" и четирите подпрограми
можете да намерите на сайта на центъра: http://www.hrdc.bg/.
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BG051PO001-1.1.09 "Квалификационни услуги и
насърчаване на заетостта"
Цел
Целите
на
схемата
за
безвъзмездна
помощ
са:
- подобряване достъпа на безработните лица от уязвимите групи до пазара на труда,
мотивация и насърчаване тяхната трудова реализация и осигуряване на условия за
активен трудов живот,
- интегриране на уязвимите групи на пазара на труда, чрез предоставянето на
квалификация и преквалификация,
- създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия
живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана
на знанието.
Допустими кандидати - По поканата могат да кандидатстват образователни
институции, обучаващи институции или организации, работодатели и социалноикономически партньори.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната
квалификация съгласно Списъка на професиите до не по-висока от трета степен на
професионална квалификация;
2. Осигуряване на възможност за стажуване при работодател за срок от три месеца
на успешно приключилите курса на обучение.
Краен срок: без краен срок, но не по-късно от 30 април 2012 г., 16.30 ч.

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.
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Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата
процедура
е
34
млн.
лева.
Дейностите,
които
ще
получат
подкрепа
включват:
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.
Краен срок: без краен срок, но не по-късно от 31 май 2012 г., 17.00 ч.

”Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на
културни,исторически и спортни обекти с международно,
национално и областно значение за хората с увреждания.”

Агенция за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти на
тема ”Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни,исторически и
спортни обекти с международно, национално и областно значение за хората с
увреждания.”
Основната цел на проектите е да се осигури достъп до и възможност за активно
използване на културни, археологически, исторически и спортни обекти от хора с
увреждания, имащи специфични потребности при пространственото си придвижване.
В конкурса могат да участват държавни, общински, стопански и нестопански
организации – юридически лица, регистрирани по българското законодателство,
които притежават и/или стопанисват културни, исторически, археологически,
природно-научни, спортни обекти.
Организациите могат да кандидатстват за финансиране на дейности по три
компонента, като максималния размер на субсидията по тях е:
1. Осигуряване на външен достъп до обект за лица от целевата група – 10 000 лв.
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2. Приспособяване на вътрешната среда на обект за самостоятелно посещаване от и
пребиваване в него на лица от целевата група – 12 500 лв.
3. Изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения
(асансьори или лифтови платформи) за ползване от лица от целевата група – 50 000
лв.
Организациите могат да кандидатстват без ограничения за извършване на дейности
по един компонент или по два от посочените компонента в различно съчетание.
По изключение организациите могат да кандидатстват с предложение и по трите
компонента едновременно. В този случай отпусканото финансиране не може да бъде
повече от 90% от максималната стойност на предвидените по трите компонента
средства, взети заедно.
Собствено участие от страна на кандидата не се изисква.
Срокът за представяне на проектите /5 екземпляра/ на хартиен и един
екземпляр на магнитен носител /формуляр и бюджет/ е до: 17,30 часа на
12.03.2012 г.
Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “С.Врачански” №
104-106, София 1233. Телефони за справка: 02/931 80 95; 832 90 73.

Интелигентна енергия - Европа

Кандидатите трябва да са юридически лица, частни или публични, установени на
територията на държава членка на Европейския съюз, Норвегия, Исландия,
Лихтенщайн, Хърватска или Македония. В програмата може да участват Съвместния
изследователски център на Европейската комисия, както и международни
организации.
Те трябва да са установени в страна от ЕС или в асоциирана държава, различна от
държава членка или асоциирана страна, в която друг участник или дейност са
установени. Кандидатурите трябва да са подадени от екип от най-малко три
независими юридически лица, всяко от което установено в различна държава.
Допустими
дейности:
- енергийна ефективност,
- нови и възобновяеми енергийни източници,
- енергийна ефективност на транспорта,
- интегрирани инициативи.
Максималната продължителност на проектите е 36 месеца. Бюджет: 67 милиона
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евро.
Финансовата помощ не може да покрива повече от 75% от общия размер на
разходите по проекта.
Краен срок: 8 май 2012 г.
За повече информация
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-toapply/index_en.htm

Покана за представяне на предложения EACEA/42/11 - за изпълнението на „Еразмус Мундус“
2009-2013 г. - за 2012 г.
Действие 1A - Магистърски курсове "Еразмус Мундус" (МКЕМ),
Действие 1Б - Съвместни докторантури "Еразмус Мундус" (СДПЕМ),
Действие 2 - Партньорства "Еразмус Мундус": НАПРАВЛЕНИЕ 1 - Партньорства с
държави, обхванати от инструментите ЕИСП, ИСР, ЕФР и ИПП; НАПРАВЛЕНИЕ 2 Партньорства с държави и територии, обхванати от Инструмента за
индустриализирани страни (ИИС).
Действие 3 - Популяризиране на европейското висше образование
Краен срок: 30 април 2012 г.
За подробна информация: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:381:0003:0008:BG:PDF

Националният ученически екопарламент обявява
фотоконкурс на тема „Въображението на природата”

Конкурсът е предизвикателство за вашата фантазия и фотообектив. Чрез тях можете
да откриете таланта на природата да „рисува”.
Често клоните на храстите, листата на дърветата, пукнатините на скалите, водните
вълни и облаците образуват „рисуват” различни фигури и форми, но ги виждат само
тези, които имат фантазия и са наблюдателни. Излезте сред природата, открийте
своята форма, снимайте я и ни разкажете каква история според Вас се крие зад нея.
Важното е да я видите, за да разберете колко жива е всъщност нашата планета и
най-важното - какви послания ни носи. Колкото по-креативно и различно е вашето
виждане - толкова по-добре.
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Снимките се изпращат по електронен път на адрес: ecoparlament@abv.bg
Всеки
участник
има
право
на
3
снимки.
Към всяка снимка се прилага текст (до половин страница А4) с име и история на
снимката и информация за автора (трите имена, клас, училище, телефон, адрес).
Участници: Ученици, любители и професионалисти. Класирането за ученици е в 2
категории: 5-8 и 9-12 клас.
http://www.ecoparliament.com/news.php
Краен срок: 5 март 2012 г.

Национален литературен конкурс на тема “В една
вълшебна звездна нощ”
Организаторите на XIV Национален фестивал на детската книга, който ще се проведе
в гр. Сливен от 9 до 11 май 2012 г., обявиха Национален литературен конкурс на тема
“В
една
вълшебна
звездна
нощ”.
В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени
в три възрастови групи: 7 - 10 години, 11 - 14 години, 15 - 16 години. Всеки участник
има право да представи до 2 литературни творби /разказ, приказка, стихотворение/
специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 машинописни
страници.
Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години),
училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, изпратете на адрес:
8800
гр.
Сливен;
ул.
“Никола
Карев”
№
1
Регионална
библиотека
“Сава
Доброплодни”
за конкурса “В една вълшебна звездна нощ” или на e-mail: reglibsliven@iradeum.com
тел. за справки: 044/62 39 70 ; 62 24 41
Краен срок: 10 март 2012 г.
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