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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

НОВИНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ
На проблемната улица "Ямболен" започва ремонт
За

една

улици

в

от

най-проблемните

Ямбол

ул.

стартират

„Ямболен”

ремонтните

дейности. „Това е много важен път
от инфраструктурата на Ямбол и
областта, и много чакан”, това заяви
областният

управител

Димитър

Иванов по време на работната среща
между

представители

на

Агенция

Пътна инфраструктура, ОПУ Ямбол,
фирмата изпълнител на обекта и представители на комуникационните дружества /
ВиК, БТК, ЕВН, Напоителни системи и др./ в Областна администрация Ямбол. И
подчерта, освен че оказва пълна подкрепа и съдействие за реализация на проекта,
очаква всяка една от страните да работи така, че проекта се изпълни бързо и
качествено.
Срещата се проведе във връзка с подписване на Договор за изпълнение на
строително-монтажните работи по обект по Програма: „BG 161PO001/2.1-01/2007/038S-01 „ЛОТ 43 „Рехабилитация и реконструкция на Път ІІІ-536 – о.п. Ямбол-РозаБотево-Меден кладенец-Скалица-Овчи кладенец от км 0+000 до км 3+101.24 и Път ІІ53 – границата ОПУ Сливен – о.п. Ямбол-Калчево-Победа-Челник-ТамариноВойника-Границита с ОПУ – Бургас от км 146 + 289 до км 148 + 238.24, с обща
дължина 5,050 км, област Ямбол”.
Проектът за реконструкция и рехабилитация на една от най-проблемните ямболски
улици „Ямболен” се финансира по ОП Регионално развитие. Изпълнението на
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проекта стартира при благоприятни метеорологични условия и ще бъде изпълнен в
рамките на 120 дни.
Комуникационните предприятия бяха запознати с изискването на оперативната
програма – 5 години след приключване на ремонта на обекта не могат да се
извършват планови ремонти по трасето.
Изпълнител на проекта е обединение „Трейс изток”. Като представители на
изпълнителя в срещата участваха инж. Живко Недев и Петя Петрова. И двамата
гарантираха изпълнение, на този важен за гражданите на Ямбол и областта проект,
без създаване на големи затруднения на пътуващите и преминаващи.
От страна на АПИ проектът представи Петя Георгиева.

Проект „Ново начало – от образование към заетост” в
Областна администрация Ямбол
По схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на
възможност за стаж”, проект „Ново начало – от образование към заетост”
в Областна администрация Ямбол бе назначен и започна работа млад
специалист. 25-годишният Димитър Събев е завършил висшето си образование в
Бургаския свободен университет, специалност Публична администрация. Той е
назначен за срок от 6 месеца.
Чрез платения стаж младите хора има възможност да придобият професионален
опит и практически умения по специалността си, като в работата си се напътстват от
специално определен наставник. В следствие на това се очаква да усвоят нови
знания и умения, трудови навици и опит и така по-бързо и лесно да се реализират на
пазара на труда след приключване на стажа.
Димитър Събев е третият младеж, който получи шанс за трудова реализация и
натрупване на практически професионален опит в Областна администрация през
2012г. В началото на октомври 2012 г. по програма „Старт в кариерата” в
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администрацията бяха назначени две млади дами с висше образование, без опит по
придобитата специалност.
Проект „Ново начало – от образование към заетост” за стажове на млади висшисти и
младежи, завършили средно образование, се реализира по линия на Европейския
социален фонд 2007-2013, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

CB PHOTO FOCUS:
Красотата на Ямбол и Одрин през погледа на
фотографията - един проект на ОА Ямбол
Областна администрация Ямбол започва реализацията на нов проект по
Програма за Трансгранично сътрудничество България - Турция: CB PHOTO
FOCUS: Красотата на Ямбол и Одрин през погледа на фотографията.
Областна администрация Ямбол е водеща по проекта, а Областна дирекция
по култура и туризъм на провинция Одрин, Турция е партньор по него.
Общата цел на проекта е да се повиши информираността и да се популяризира
историческото и природно наследство в трансграничния регион Ямбол – Одрин,
използвайки средствата на фотографията. Така природата и историята ще бъдат по
най-добър начин използвани като инструмент и възможност за популяризиране на
местните идентичности и сближаване между хората.
Някой от заложените дейности по проекта са:
Провеждане на международен фотографски семинар и фото пленер в област Ямбол,
и Международен фотографски семинар и фото пленер в област Одрин, Турция.
Изработване на Фотоалманах «Красотата на Ямбол и Одрин през погледа на
фотографията» .
Международна фото изложба в гр. Ямбол и в Одрин, като се очаква в нея да вземат
участие 30 фотографи от двата региона.
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Освен фотографите целева група по проекта са местни образователни и културни
институции, работещи за регионалното развитие и популяризиране на
културното, природно и историческо наследство. Продължителността на
проекта е 12 месеца и е на обща стойност 90051 евро.

17 януари 2013г. –
135 години от Освобождението на Ямбол
С тържествен ритуал, благодарствен
молебен и поднасяне на венци и цветя
Ямбол

отбеляза

135

години

от

Освобождението на града от османско
владичество.
Областният управител Димитър Иванов се
включи в тържественото отбелязване на
годишнината за отбелязване героизма на
българските и чужди войни, дали живота си
за Освобождението на Ямбол.
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Възможност за ученици и учители
Национално състезание за информационни технологии организира INGOT
Център – България. Състезанието се провежда за пръв път тази година в
отговор на нарастващата нужда от изграждане в училище на умения за
комуникация в реални ситуации, подпомогнати от информационните
технологии.
Състезанието е отворено за ученици от 1 до 12 клас, а подробности за изискванията
към участниците и регламента са изпратени до общините от област Ямбол и
Регионалния инспекторат по образование. Категориите за участие са свързани с
информационни технологии и визуални изкуства. Освен към ученици, състезанието е
насочено и към учители по предмети, различни от информационни технологии и
информатика, но които активно използват подобни технологии в работата си.
Състезателните категории за ученици са: рисунка по зададена тема, изработване на
фотоколаж или компютърна презентация, а за преподавателите - представяне на
добри педагогически практики. Предварителният кръг на състезанието ще се проведе
до 10 февруари, а класираните след него финалисти от всяка категория ще се явят
на състезание на 23 март в София.
Повече информация за регламента, състезателните категории и начините за участие
може да се намери на интернет адрес www.ingot.adamsith.bg.

Интерес към обучението по чужди езици, информатика,
счетоводство, кетъринг...
Запазва се тенденцията и интересът към паралелки с преподаване на чужди
езици и информатика, както и съвременни профили като „Оперативно
счетоводство”, ”Биогорива” и ”Кетъринг” в област Ямбол. Това стана ясно
на проведената работна среща за обсъждане на държавният план-прием за новата
учебна 2013-2014 г. Срещата се проведе със заместник-областният управител Нели
Кадиева, директорът на Регионален инспекторат по образование Татяна Петрова и
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директорите на средни училища в област Ямбол. Тя е поредна стъпка към това да се
изготви

балансиран

план-прием

в

гимназиите в региона, който в найпълна

степен

да

отговаря

на

икономическата ситуация, интересите
на учениците и пазара на труда.
Във

връзка

утвърждаване

с
на

предстоящото

Държавния

план-

прием директорите на професионални
гимназии
представиха

и

общински

училища

мотивираните

си

предложения за брой и вид паралелки. План-приемът за областта трябва да бъде
съобразен на първо място с очаквания брой ученици в 7 и 8 клас. 488 ученика ще се
обучават в 8 клас през новата учебна година, което е с 66 по-малко спрямо
предходната. При учениците в 7 клас има положителна тенденция – от 1083 през
учебната 2011-2012 г., през новата те ще бъдат със 114 повече. Това води и до
увеличаване на предлаганите паралелки в професионални гимназии и средни
общообразователни училища след 7 клас – от 19 през миналата година, на 25 през
новата. Броят на паралелките след 8 клас остава 20.
В края на срещата заместник-областният управител Нели Кадиева още веднъж
призова към реалистичност в очакванията и броя на заложените паралелки.
„Призовавам ви да се съобразите какъв би бил интересът към предлаганите
специалности, да проучите тенденциите на пазара на труда и кои са профилите,
които реално ще дадат възможност на учениците да се реализират професионално”,
заяви г-жа Кадиева.
Предложеният Държавен-план прием за следващата учебна година предстои да бъде
окончателно разгледан и утвърден на заседание на Комисията по заетост към
Областния съвет за развитие в края на януари.
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Нова автобусна линия Ямбол-Иречеково-Стралджа
Областната комисия по транспорт прие предложението на община
Стралджа за разкриване на автобусна линия Ямбол-Иречеково-Стралджа и
обратно. Членовете на комисията се обединиха около становището, че тази линия
ще подпомогне не само жителите на с. Иречеково, а и ще подобри комуникацията
между община и областен център. Целесъобразна и полезна е линията и за част от
жителите на община „Тунджа” подчерта заместник-кмета на общината Пенчо Пенев.
На следващо заседание на областната комисия ще бъде разгледан проблем
поставен

от

Сдружението

на

превозвачите,

относно

съществуващи,

но

неизпълнявани автобусни курсове.

37 паралелки в професионалните училища иска област
Ямбол за учебната 2013/2014 г.
Комисията

по

заетост

към

Областния

съвет

за

развитие

прие

предложението за държавния план-прием за учебната 2013/2014 г. в
професионалните училища на територията на област Ямбол. Заседанието
ръководи заместник областният управител Нели Кадиева. Предложението представи
началникът

на

Регионалния

инспекторат

по

образование

Татяна

Петрова.Балансирано и реалистично е предложението за следващата учебна година
по отношение на професионалните паралелки, каза при откриване на заседанието
Нели Кадиева. На Министерство на образованието, младежта и науката ще бъде
предложено да утвърди за област Ямбол 37 професионални паралелки. Като 16
паралелки в професионалните училища за ученици кандидатстващи след 8 клас, 8
паралелки – за ученици завършили 7 клас, 3 паралелки – след 6 клас.
Предложението включва разкриване на 3 паралелки вечерна форма на обучение и 4
паралелки – задочна форма на обучение. Три нови паралелки с три нови за областта
професии в професионалното обучение ще се борят за вниманието на ученици и
родители. Това са „брокер – недвижими имоти”, „механотроника” и „озеленяване и
цветарство”.
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ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ПО
ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

Нова процедура за общинските администрации по
подприоритет 1.1 на ОПАК
Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК),
съфинансирана от Европейския социален фонд, обявява нова процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, насочена към общинските
администрации.
Процедурата е по приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.1 „Ефективна
структура на държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07.
Ще бъдат финансирани проекти за оптимизиране на структурата на общинските
администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се
функции. Общата стойност на процедурата е 1 млн. лв. Предвидената минимална
стойност на проектите е 20 000 лв., а максималният праг е 90 000 лв.
Допустими

дейности

за

финансиране

са

например:

функционални

анализи;

разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други
документи; дейности за оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции
и дейности с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока ефективност,
ефикасност и икономичност; дейности за подобряване на организацията, работните
процеси и координацията в рамките на една административна структура; дейности за
мониторинг и преглед на изпълнението на резултатите от функционалните анализи и
др. Проектите трябва да бъдат реализирани в рамките на една година.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 29.03.2013 г. (петък), 17.30
часа.
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ДРУГИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
Конкурс на ЕП „Трябва ли да ме е грижа?”
Краен срок: 28 март 2013 г.
Могат да участват граждани на държавите членки на ЕС или на Хърватия на
възраст между 16 и 30 години.
Изпратете есе, рисунка, песен, филм, организирайте събитие, развийте нови
приложения в социалните мрежи или използвайте друг интересен начин, за да
дадете отговор на въпроса защо Европейският парламент има значение за вас и как
ще гласувате на изборите за евродепутати през 2014 г. 20-те победители ще видят
на място как работи Европарламентът в Брюксел. Повече информация за конкурса:
https://www.facebook.com/ep.competition

VI конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и
извънучилищни дейности
Краен срок: 1 май 2013 г.
Конкурсът се обявява за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни
дейности

и

в

направление

„Изкуства”

в

детските

градини.

Цел: стимулиране и популяризиране на добри практики и съвременни форми на
извънкласна и извънучилищна дейности с ученици и с деца в детските градини в
направление

„Изкуства”.

Повече

информация

за

конкурса:

http://www.minedu.government.bg/left_menu/competition/teachers/13-06_izvanklasnidejnosti.html
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Международен младежки конкурс за статистически
видеоклип
Краен срок: 28 февруари 2013 г.
По повод Международната година на статистиката (2013) Националният
статистически

институт

и

Международният

организационен

комитет

на

честванията обявяват конкурс за младежи до 18 години за изработване на
четириминутен
Изпратените

видеоклип
видеоклипове

на
трябва

статистическа
да

илюстрират

тематика.

следните

теми:

- как статистическите данни се ползват за подобряване живота на гражданите и на
обществото,

като

правят

света

по-добро

място

за

живеене;

- как статистическото мислене може да отговори на важните въпроси на днешния
ден;
- интересна кариера в областта на статистиката (да се покаже на света защо
работата в статистиката е толкова важна или защо е интересно и забавно да бъдеш
статистик).
Материалите да са придружени с писмен превод на английски език на видео скрипт
или да включват английски субтитри в готовата продукция. Информацията може
да се види и тук http://youth.mon.bg/.

Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж
"Творчество без граници"
Краен срок: 16 април 2013 г.
Конкурсът е посветен на 155 години от създаването на ОНЧ "Заря-1858" гр.
Хасково

и

15

години

от

създаването

на

Компютърна

школа

"Вале".

Целта на конкурса е децата и младите хора:
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- да открият магията на дигиталната графика и живопис;
- да нарисуват света през своите очи;
-

да

предадат

-

да

ни

своите

накарат

чувства,настроения

да

усетим

силата

и

вътрешни

изживявания;

на

детското

въображение.

http://kshvalecompetition.weebly.com/

Cycling Visionaries Awards
Краен срок: 31 май 2013 г.
Екипът на Вело-град 2013 Виена
обяви Cycling Visionaries Awards с
цел да подкрепят нови идеи, да
развива културата на колоездене.
Програмата се стреми да подкрепя млади хора от различни среди и културен
контекст, ангажирани в развитието на колоезденето като ключ към бъдещето на
градската мобилност.
Категории:
- Застъпничество и социални проекти
- Наука, изследвания и развитие
- Дизайн, мода и екипировка за колоездене
- Градоустройство и градски дизайн
- Колоезденето и изкуствата
http://velo-city2013.com/?page_id=2249

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

12

