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Министър-председателят Бойко Борисов пусна в
експлоатация ЛОТ 3 от АМ “Тракия”
На 12 юли, министър-председателят
Бойко Борисов пусна в експлоатация Лот
3
„Нова
Загора
–
Ямбол”
от
автомагистрала “Тракия”.
Проектът „Доизграждане на АМ "Тракия" Лот
2, 3 и 4” се съфинансира от Кохезионния
фонд на Европейския съюз чрез Оперативна
програма „Транспорт“ 2007-2013 г.
Общата дължина на участъка от Нова Загора
до Ямбол е 35.7 км., а стойността на обекта, е
близо 134 млн. лв. с ДДС. Трасето преминава
през територията на две области – Сливен и
Ямбол. Събитието се проведе на пътен възел
"Ямбол".
На откриването присъстваха министърът на
регионалното развитие и благоустройството
Лиляна Павлова, народните представители
Светослав Тончев и Александър Стойков,
областният управител на Ямбол Димитър
Иванов и кметовете на общините Ямбол,
Елхово
и
"Тунджа",
както
и
други
представители на държавни и общински
институции.

Премиерът Бойко Борисов официален гост на
откриването на обновения парк в Ямбол
Обновеният градски парк – една от емблемите
на Ямбол, бе официално открит на 18 юли. За
откриването му в областния град гости бяха
премиерът Бойко Борисов и министърът на
регионалното развитие и благоустройството Лиляна
Павлова.
Символично лентата за откриване на парка прерязаха
министър Павлова, кметът на Ямбол Георги Славов и
областният управител Димитър Иванов. Сред
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присъстващите бяха също заместник-кметовете
на областния град, председателят на Общински
съвет Ямбол и общински съветници, директори
на институции, граждани.
Обновяването на градски парк и парк „Боровец”
е част от проекта на Община Ямбол “Интегриран
проект за устойчиво подобряване на градската
среда и зоните за отдих в Община Ямбол”. Той
се изпълнява
с
финансовата
подкрепа на
Оперативна програма „Регионално развитие” 20072013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е 3 073 318, 71 лв., а
съфинансирането от община Ямбол – 154 800 лв.
Общата цел на проекта е да осигури устойчива и
екологична градска среда, с по-високо качество на
живот и нови възможности за икономическо и социално развитие чрез подобряване
на зелените площи и физическата среда в град Ямбол.

Международна конференция „GATE 2 TOUR
Международна
конференция
„GATE 2 TOUR: Защита и
ефективно
използване
на
историческото
наследство
като
инструмент
за
трансгранично развитие” се
проведе в Одрин в края на
миналата
седмица.
Конференцията е част от проекта
на
Областна
администрация
„GATE 2 TOUR: Интегрирано
развитие
на
културноисторическия
туризъм
в
трансграничния регион на Ямбол
– Странджа – Одрин”, който се
изпълнява
по
Програма
за
трансгранично сътрудничество ИПП България – Турция, в партньорство с
Асоциацията на младите предприемачи в Одрин.
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Събитието събра около 80 участници от двете държави – историци, археолози,
архитекти, представители на партньорите и други специалисти, пред които бяха
представени част от достиженията по проекта. Сред гостите бяха областният
управител на област Ямбол Димитър Иванов, народният представител Александър
Стойков, заместник-валията на Одрин Абдулах Аслан Ер, кметът на община
Болярово Христо Христов и др.
Беше представена идеята на проекта,
изготвеният Анализ на състоянието,
проблемите и възможностите за защита и
използване на историческите ценности от
трансграничния регион. Двата исторически
обекта от България и Турция, които
попадат във фокуса на проекта Средновековният манастир край село
Воден и Долмените край Лалапаша, бяха
представени подробно пред участниците
със снимки и триизмерни модели.
Презентацията за българския обект
направи Стефан Бакърджиев – директор
на Регионален исторически музей – Ямбол. Той представи интересни данни за
различните периоди на съществуване и предположенията, които учените имат за
останките край Воден. Според една хипотеза, която набира все повече поддръжници,
манастирът е създаден от идеолога на духовното движение исихазъм Григорий
Синаит през Средните векове. Наред с това духовната обител се е намирала и в
непосредствена близост до местността „Друма” – един от централните пътища за
Константинопол в миналото.
Другият избран обект, по който се работи, са долмените край турския град Лалапаша.
Това са мегалитни паметници от древността, които според учените са се използвали
като гробници. В случая интересното при тях е, че наред с тези в Лалапаша, такива
обекти има пръснати още из България, Гърция и други страни, а учените все още
разсъждават за връзката между тях.
„И двата обекта са много интересни и определено имат потенциал да привлекат
туристи, и то такива, които живо се интересуват от археология и история. В
тази връзка за тяхната защита и ефективна социализация са създадени
специални пилотни модели, а архитекти са изготвили проекти за тяхната
реставрация и консервация. Надеждата ми е, както и на екипа на проекта, че с
това ще се подпомогне развиването на културно-исторически туризъм в нашия
край и успешно ще се промотира богатото ни културно-историческо наследство”,
смята областният управител.
Крайната цел на проекта “GATE 2 TOUR” е защита и ефективно използване на
историческото наследство като инструмент за популяризиране на местната
идентичност, свързване на общности и хора, повишаване привлекателността на
региона Ямбол – Странджа – Одрин.
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Над 460 безработни от областта ще бъдат обучени и
наети на работа по ОП ”РЧР”,
схема Развитие
Стотици безработни лица от областта получават изключителния шанс да
бъдат обучени, да придобият допълнителна квалификация и наети на
работа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема
„Развитие”. Благодарение на работата и подкрепата на Министерство на труда и
социалната политика и ангажираността на Агенцията по заетостта с проблемите на
заетостта в област Ямбол стана възможно реализацията на програмата в
максимален размер. Чрез тази схема Правителството прави всичко възможно за
ефективно подпомагане на безработни лица, като отпуска максимални квоти и
финансов ресурс на общините, за да наемат лица, които да подпомагат определени
техни дейности, без за това да отделят собствен ресурс.
Данните за областта до този момент на кандидатстване и одобрение на проекти
сочат, че в областта са заявени, одобрени или в процес на одобрение над 460
работни места. По схема „Развитие” Областна администрация Ямбол кандидатства
за наемане на 28 безработни лица, като 6 от тях са предвидени да извършват
поддръжка на ГКПП „Лесово-Хамзабейли”.
Община Ямбол предвижда да наеме и е заявила 30 работници по озеленяване и 9
общи работници по поддръжка на сгради.
Максимално от възможностите, които дава оперативната програма се възползва
община Стралджа. Тя предвижда наемане на 63 безработни лица за озеленяване и
цветарство, 55 лица за извършване на спасяване и аварийно-възстановителни
работи и 15 лица за общи работници.
В сферата на озеленяването ще се обучават и работят 58 безработни от община
„Тунджа”, 14 ще работят като еколози, 37 лица ще бъдат обучени по схема „Развитие”
за извършване на аварийно-възстановителни работи. Общината е заявила и 59 лица,
които ще извършват довършителни дейности в строителството.
Община Елхово е подала заявление за наемане на 40 лица по тази схема на
ОП”РЧР” , а община Болярово за наемане на 52 безработни лица.
Лицата се наемат за период минимум от 9 месеца до 1 година, като преди това
задължително преминават през период на обучение.
„Схема „Развитие” на ОП „РЧР” дава възможност на безработни лица не просто да
придобият допълнителна професионална квалификация, да излязат от групата на
безработните, но е и изключително ефективен инструмент за общините за наемане и
социализиране на човешки ресурс. Затова съм изключително доволен, че всяка една
от общините в Ямболска област се възползва максимално от този инструмент за
наемане на хора без работа. Това е подсигуряване на работа и доход. Това е към
което нашето правителство се стреми и за което работи”, коментира областният
управител Димитър Иванов.
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Заседание на Областната епизоотична комисия
Областната епизоотична комисия на свое заседание обсъди и прие мерки за
опазване здравето на животните, във връзка с констатирано огнище на
заболяването „африканска чума по свинете” в Република Украйна. На
заседанието присъстваха представители ОДБХ, РЗИ, РДГ, ОУ ПБЗН, МВР и др.
По темата докладва д-р Добромир Димитров началник на Областна дирекция по
безопасност на храните. Основното и най-важно е, че огнището в Украйна е
овладяно, няма опасност за нашата страна В България и съседните на страната ни
държави няма констатирани случаи на заболяването Африканска чума по свинете
/АЧС/. Болестта не е опасна за хората, но е вирусно заболяване при свинете, с
клинична картина подобна на класическата чума. Въпреки това у нас се вземат
превантивни мерки. Членовете на областната комисия взеха решение за засилване
на граничния контрол на ГКПП Лесово по отношение на пренос на лична храна, както
и по отношение на сметоизхръвлянето и сметоизвозването. Засилва се и контрола на
сметищата, за което отговарят кметовете на общини. Повишено внимание се изисква
и от собствениците на свинекомплекси и лични стопанства. В граничната зона
ветеринарните власти от областта продължават плановите проверки.

Започва обезщетяването на собственици на отчуждени
имоти от с.Кабиле
В изпълнение на Решение №675 на Министерски съвет областният
управител на област Ямбол провежда процедурата по обезщетяване на
собствениците на имоти в землището на с.Кабиле, община „Тунджа”,
засегнати от строителството на обект АМ”Тракия” ЛОТ 4, участък Ямбол – Карнобат,
подобект „Паркинг при км 282+000”, на територията на област Ямбол. С решението
на МС бяха отчуждени земеделски земи от землището на село Кабиле за паркинг.
Обезщетенията са за сметка на Агенция пътна инфраструктура. Те се привеждат на
Областна администрация Ямбол и ще бъдат изплащани на собствениците на
отчуждени имоти, след представяне на необходимите документи. За целта експерти
на администрацията се свързват със собствениците на засегнатите имоти, за да
разяснят процедурата и необходимите действия за изплащане на средствата.

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

6

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

Заседание на Съвета по етнически и интеграционни
въпроси
Заседание
на
Областния
съвет
за
сътрудничество
по
етнически
и
интеграционни въпроси се проведе в
Областна
администрация
под
председателството
на
областния
управител Димитър Иванов. Това е първата
от серия срещи, имащи за цел да се представи
опитът на общините в областта по отношение
интеграцията на децата от ромски етнос, да се
обменят идеи и добри практики. Прибирането и
задържането на учениците в училищата с
преобладаващо ромско присъствие е част от държавната стратегия за борба с
бедността и водещ приоритет. Целта е да намерим и прилагаме най-подходящите
форми на интеграция, подчерта в началото на заседанието областният управител,
както и да бъдат обсъдени моделите, които се прилагат в различните общини.
Мерките за интеграция на ромското население в община „Тунджа”, което е 15% от
цялото население на общината, бяха във фокуса на днешното заседание. По данни
на заместник-кмета Станчо Ставрев над 50% от ромското население на територията
на общината са млади хора до 20 г., а в селата с големи ромски групи се наблюдава
положителен демографски прираст. Затова усилията и проектите на общинската
власт са ориентирани към задържането на децата в учебните заведения, тяхното
ограмотяване и социализация чрез образование. Сред основните мерки за
задържане на ромските деца в училище са осигуряване на безплатен обяд,
намаляването на таксите за детски градини. Работи се и по проекти за повишаване
на родителския капацитет и умения. Доброто взаимодействие с Министерство на
образованието, младежта и науката доведе до целево финансиране на
транспортните разходи на пътуващите ученици, бе подчертано на срещата.
Активната държавна политика, доброто усвояване на средства по европейски
програми, взаимодействието на местна и централна власт през последните няколко
години дават резултат и това е видно от реализираните проекти, подчерта
областният управител Димитър Иванов. „Когато се обединят усилията на държава и
общини нещата се случват. Държавата осигурява финансов ресурс от ЕС, без който
тези образователни и интеграционни политики не биха били възможни. Това са
добрите практики, това партньорство е пътят, по който трябва да се върви.”, това
каза в заключение г-н Иванов.
На следващото заседание на Съвета по етнически и интеграционни въпроси ще
бъдат представен опита на община Ямбол и ОУ „П.Берон”.
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Училищата в област Ямбол готови за новата учебна
година
Готовността на учебните заведения в Ямболски регион и проблемите в
образованието бяха тема на днешната среща между областния управител
Димитър Иванов и заместник-кметовете на петте общини в областта.
На срещата присъства също и заместник-областният управител Нели Кадиева.
Всички общински учебни заведения в област Ямбол имат готовност да започнат
нормално новата учебна 2012-2013 г., стана ясно от докладите на заместниккметовете по време на срещата. Осигурен е транспорт за тези от децата, които учат в
населено място, различно от местоживеенето им, учебните заведения и детски
градини разполагат и с необходимите ресурси за посрещане на предстоящия
отоплителен сезон. В повечето от учебните заведения планираните ремонтни
дейности по сградния фонд ще приключат до започването на учебната година на 15
септември.
Някои от общите проблеми, които се
откроиха в образователната система в
региона, са все по-малкия брой ученици,
недостигът на педагогически персонал, на
средства за транспорт на пътуващите
учители и поддръжката на автобусите за
транспортиране на ученици.
„Тенденцията
към
все
по-доброто
състояние на сградния фонд и учебната
база в училищата в региона обаче е
радваща. Ако преди няколко години това
бе основният проблем, сега виждаме как
той вече не стои на преден план. Сигурна съм, че по същия начин, с усилията на
държавата и регионалните институции ще намерим решение и на актуалните към
момента проблеми”, каза в заключение заместник-областният управител Нели
Кадиева.

Заключителна пресконференция по проект “GATE2TOUR”
На заключителна пресконференция, проведена на 24 август, бяха
представени резултатите от реализацията на проект
“GATE2TOUR:
Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в регионите
Ямбол – Одрин – Странджа”.
Проектът се изпълнява от Областна администрация – Ямбол в партньорство с
Асоциацията на младите предприемачи гр. Одрин. Заместник областният управител
и ръководител на проекта Нели Кадиева представи резултатите по продължилия 14
месеца проект на стойност 98 004 евро. Основните дейности по проекта бяха
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фокусирани върху реставрацията и социализацията на два културно-исторически
обекта в трансграничия район – Средновековен манастир край с. Воден и Долмените
в Лалапаша. Специалисти направиха теренно проучване на манастира, цифров
модел и проект за реставрация на
обекта. По подобен начин са работили
и партньорите от Турция за опазване
на Долмените, като акцентът на работа
е бил върху достъпността на обекта и
околната среда. В рамките на проекта
бе
проведена
международна
конференция в гр. Одрин, изработена
бе Стратегия за културно-исторически
туристически продукти, сформирана бе
мрежа от експерти.
В близост до манастира съществуват
условия за развитие на археологически
туризъм, затова е направен работен проект за изграждането на археологически лагер
в близост до разкопките. Благодарение на реализацията на проекта и организираните
публични събития бяха популяризирани два значими културно-исторически обекта –
част от културното наследство край Воден и Лалапаша.

Нови проекти за финансиране по Програма ТГС
Среща на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за
трансгранично сътрудничество България – Турция се проведе в град Инеада,
Турция. Като член на Комитета, в срещата участие взе заместник-областният
управител Нели Кадиева. Основна тема на заседанието бяха предложените за
одобрение за финансиране проекти по Втората покана за набиране на проектни
предложения.
45 проекта на обща стойност 13,1 милиона евро бяха одобрени за финансиране по
Втората покана. Проектите целят да предоставят възможности за общи инициативи и
практики за социално и икономическо развитие, за опазване на околната среда и
подобряване качеството на живот в трансграничния регион от двете страни на
границата. Те са разработени в рамките на двете приоритетни оси на Програмата –
Устойчиво социално и икономическо развитие и Повишаване на качеството на живот.
Съпредседател на Съвместния комитет за наблюдение от българска страна е
заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай
Нанков, а от турска – Мехмед Сюрея Сюнер, директор на дирекция „Финансово
сътрудничество” в Министерство по въпросите на Европейския съюз на Република
Турция.
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ПОКАНИ ЗА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОНКУРСИ
Покана за представяне на предложения за информационни
проекти за общата селскостопанска политика на ЕС
Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за
информационни проекти свързани с общата селскостопанска политика на ЕС, които
ще имат за цел да обясняват, допринасят, прилагат и развиват политиката; да
представят европейския модел на земеделие и помагат на хората да го разберат; да
информират земеделците и други заинтересувани страни в селските райони, както и
да работят за повишаване осведомеността по въпросите и целите на тази политика.
Поканата за представяне на предложения се публикува един път годишно като ЕК
приема предложения само от юридически лица, които са регистрирани поне през
последните две години в държава-членка на ЕС.
Крайният срок за подаване на документи е 31 октомври 2012 г., а
осъществяването на избраните проекти ще започне от 1 март 2013 г. и ще продължи
до 28 февруари 2014 г.
Интернет страница за тази покана: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-informationmeasures/

Млади фермери ще получат 40
животновъдство и биопроизводство

млн.

евро

за

Между 20 август и 11 септември фонд "Земеделие" ще приема проекти на млади
фермери за финансиране на техните стопанства.
Общият финансов ресурс е 40 млн. евро, отпуснати от Програмата за развитие на
селските райони допълнително поради големия интерес (мярка 112).
Ново изискване е кандидатите да имат 4, а не 2 икономически единици и да могат да
докажат право на ползване на земята на цялото стопанство с документ за
собственост, аренда или наем. Кандидатите трябва да изготвят бизнес план за 5
години.
От фонда уточняват, че приоритет ще имат проекти на фермери, които имат средно
или висше образование по земеделие, ветеринарната медицина или аграрна
икономика или поне сертификат за завършен 150-часов курс.
Ще се предпочитат дейности в сектор животновъдство и проекти за биологично
производство. Ще се насърчават и кандидати, които възнамеряват да се възползват
от финансово подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания". Плюс е, ако
проектът се осъществява в областите Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали,
Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София и Перник.
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BG051PO001-1.1.10
„Квалификация
и
мотивация
конкурентно включване на пазара на труда”

за

Агенция по заетостта в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси", чрез Дирекция „Европейски фондове и
международни програми и проекти" стартира процедура за подбор на проектни
предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№.BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на
пазара на труда".
Цел на процедурата:
Да бъде предоставена възможност на безработни лица, регистрирани в Бюрата по
труда за обучение за
придобиване или повишаване на професионалната квалификация, както и за
обучение по ключови компетентности. Безработните лица ще преминат също така
през мотивационно обучение и ще им бъдат разработени планове за професионално
развитие и усъвършенстване, които ще подпомогнат процеса на интеграцията им на
трудовия пазар и по-лесната им адаптация към динамичните условия на пазара на
труда.
Допустими дейности:
1. Обучение по професионална квалификация до не по-висока от трета
квалификационна степен. Не са допустими обучения по професионални направления
621 - Растениевъдство и животновъдство, 623 - Горско стопанство и 624 - Рибно
стопанство от СППОО;
2. Обучение за придобиване на умения по ключови компетентности, съгласно
Европейската референтна рамка.
На са допустими обучения по Ключови компетентности 1 и 8;
3. Провеждане на мотивационни обучения за безработните лица, включени в
изпълнение на проектните
дейности;
4. Разработване на планове за професионалното им развитие и усъвършенстване.
Краен срок: 28 септември 2012 г., 16:30 ч.

Покана за безвъзмездна
изоставяме нито едно дете“

финансова

помощ

„Да

не

Агенцията за социално подпомагане обяви процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2:
"Разкриване на социални услуги в общността" по приоритетна ос 5: "Социално
включване и насърчаване на социалната икономика". Поканата е по оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси".
Цел - Процедурата цели да реализира устойчив модел за деинституционализация на
деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца.
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В рамките на изпълнението на втория компонент на процедурата поетапно ще се
разкриват социалните услуги, за които е изградена подходящата инфраструктура със
средства от оперативна програма "Регионално развитие" и Програмата за развитие
на селските райони.
Допустими кандидати - В настоящата процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна помощ могат да участват единствено общини и райони на общини,
получили финансиране за изграждане на социална инфраструктура по ОП
Регионално развитие 2007-2013 и общини, получили финансиране за изграждане на
социална инфраструктура по мярка 321 от Програмата за развитие на селските
райони 2007-2013.
Допустими дейности - Ще бъдат финансирани дейности, свързани с наемане на
персонал, ангажиран в услугите за деца и младежи, предвидени да бъдат разкрити
на съответната целева територия, разкриване и функциониране на социалните
услуги, дейности за осигуряване на публичност, за организация и управление на
проекта и други.
Дейностите ще се изпълняват на територията на общините и районите на общини, в
които се изгражда съответна социална инфраструктура по оперативна програма
"Регионално развитие" 2007-2013.
Бюджет: 23 000 000 лeва
Краен срок: 31 октомври 2014 г.

Покана за предложения по програмата за учене през целия
живот
Обявена е покана за представяне на предложения програмата за учене през целия
живот.
Цел - Основната цел на програмата е да насърчи взаимния обмен, сътрудничеството
и мобилността между системите за образование и обучение в Европейския съюз.
Допустими кандидати - Програмата за учене през целия живот се отнася за всички
видове и степени на образование и професионално образование и обучение.
Тя е отворена за кандидати, установени в една от държавите членки на Европейския
съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Хърватия, Турция, Швейцария, Албания,
Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора и Сърбия.
Бюджет: 1 276 милиона евро
Срокове:
- Индивидуална ученическа мобилност по програмата "Коменски" - 3 декември 2012 г.
- "Коменски", "Грюндвиг": обучение на работното място.
първи краен срок: 16 януари 2013 г.
допълнителни крайни срокове: 30 април 2013 г.; 17 септември 2013 г.
- "Коменски": асистентски стажове - 31 януари 2013 г.
- "Коменски", "Еразъм", "Леонардо да Винчи", "Грюндвиг": многостранни проекти,
мрежи и съпътстващи мерки
- 31 януари 2013 г.
- "Леонардо да Винчи": многостранни проекти за трансфер на иновации - 31 януари
2013 г.
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- "Леонардо да Винчи": мобилност (включително удостоверение за мобилност по
програмата "Леонардо да
Винчи"); "Еразъм" интензивни езикови курсове (EILC) - 1 февруари 2013 г.
- Програма "Жан Моне" - 15 февруари 2013 г.
- "Коменски", "Леонардо да Винчи", "Грюндвиг": партньорства; "Коменски":
партньорства "Comenius Regio";
"Грюндвиг": работни семинари - 21 февруари 2013 г.
- "Еразъм": интензивни програми (ИП), мобилност на студентите с цел обучение и с
цел стаж (включително удостоверение за стаж за консорциуми по програма "Еразъм")
и мобилност на персонала (командировки с цел преподаване и обучение на
персонала) - 8 март 2013 г.
- "Грюндвиг": асистентски стажове, проекти за възрастни доброволци - 28 март 2013 г.
- Хоризонтална програма: ключова дейност 1 — учебни посещения
първи краен срок - 28 март 2013 г.
втори краен срок - 15 октомври 2013 г.
- Хоризонтална програма: всички други дейности - 28 февруари 2013 г.
За посещенията и обмяната на опит по "Грюндвиг" и за подготвителните посещения
по всички секторни програми има няколко крайни срока, определени за отделните
държави.

Награда за културно наследство Europa Nostra
Краен срок: 1 октомври 2012 г.
Наградата цели да подкрепи примери за запазване и подобряване на състоянието на
културното наследство в Европа.
Могат да кандидатстват архитекти, занаятчии, доброволци, училища, местни
общности, собственици на обекти, които са културно наследство, медии.
http://www.europanostra.org

Награда на Сметната палата 2012 г.
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
Награда на Европейската сметна палата се дава за изследвания в областта на одита
в публичния сектор.
Могат да кандидатстват научни изследователи в областта на публичния одит.
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/15408741.PDF
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