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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

НОВИНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ
Междуведомствени комисии проверяват язовири, речни
корита, диги и ВиК системи
Със заповед на областния управител на Ямбол Димитър Иванов са
създадени комисии за обследване проводимостта на речните легла и
мостови съоръжения, съществуващи корекции на реки, дерета и диги,
потенциално опасните водни обекти /язовири/ и В и К системите на
територията на областта. В състава на междуведомствените комисии влизат
експерти от Областна администрация, Басейнова дирекция, РИОСВ, ОУ „Пожарна
безопасност и защита на населението”, представители на общините и други
специализирани

ведомства.

Междуведомствената

комисия

за

проверка

проводимостта на речните легла и мостови съоръжения има за задача до11 юни да
провери състоянието на съществуващите корекции на реки, дерета и диги – публична
държавна собственост в ямболска област. За всички обекти трябва да бъде изготвен
протокол с предписания за ограничаване до минимум на рисковите фактори, а
изпълнението им е задължително за проверяваните. Повторната проверка на
речните корита трябва да стане до 5 ноември 2013 г.
Пролетната проверка на потенциално опасните язовири в областта предстои до 31
май, а есенната – до 31 октомври. При огледите на експертите ще се провери също
изпълнението
състоянието

на
на

предписанията
язовирите

от

и

набелязаните

2012

г.

действия

Обследването

на

за

подобряване

техническото

и

експлоатационно състояние на В и К системите в областта е предвидено за периода
12-13 юни, а есенното - до 8 ноември. Експертите от комисията трябва да изготвят
протокол с предписания за ограничаване до минимум на рисковите фактори.
Контрол по изпълнение заповедите на областния управител е възложен на
председателя на комисиите Нели Кадиева.
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15 безработни се обучават за спасители при бедтвия в
областта
В Областна администрация Ямбол започнаха работа като спасители при
бедствия, аварии и катастрофи 15 трайно безработни лица. Те са назначени
за 9 месеца по схема „Подкрепа за заетост” на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”. През първия месец ще преминат през обучение, за да имат
готовността за действие в летния пожароопасен сезон. Наблюденията и опитът през
годините показа, че в областта има необходимост от бърза и адекватна реакция по
време на кризисни и аварийни ситуации, има нужда от подготвени и ангажирани
професионално служители в ситуация на бедствие. Именно това е идеята за наемане
по тази схема на безработни и ангажирането им като спасители. Основната цел на
проект "Подкрепа за заетост" е осигуряване на заетост преимуществено на лица от
уязвимите групи на пазара на труда. Това са безработни регистрирани в Дирекция
„Бюро по труда"; безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на
умения; безработни с ниско образование.

Напредък в приоритетите на социалната стратегия
На първото заседание на Звеното за мониторинг и оценка към постоянната
Комисия за социална политика в област Ямбол стана ясно, че област Ямбол
е постигнала добри резултати на заложения в социалната стратегия
основен приоритет– деинституционализация на деца. Заседанието се проведе
в

Областна

администрация

под

председателството

на

заместник-областния

управител Нели Кадиева. Целта на срещата бе да се представи напредъка по
изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г.,
да се откроят добрите практики през изминалата година и мерките, заложени в
социалната сфера за настоящата 2013 г. Експерти от социални институции,
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представителите на общините докладваха за изпълнението на Общинските планове
за развитие на социалните услуги.
По отношение на деинституционализация на
деца бе дадена висока оценка за работата
на община Ямбол, която през 2012г. работи
по проект „Да не изоставяме нито едно дете”
по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Чрез него ще се предоставят социални
услуги за деца и младежи с увреждания в
център за настаняване от семеен тип и
защитено жилище.
Като успешни практики бяха посочени още Центърът за настаняване от семеен тип
по проект „Къща като в къщи” на община Елхово, Социалното предприятие за
обществено хранене в община „Тунджа” и Центърът за социална рехабилитация в
община Стралджа.
Директор на РДСП Ямбол Милена Янъкова, представи приоритетните направления,
по които работи Агенцията за социално подпомагане. Финансов ресурс от над 332
млн. лв. е отделен за мерките по приоритетна ос 5 „Социално включване и
насърчаване на социалната икономика” на ОП „Развитие на човешките ресурси”, а
като междинно звено, Агенцията за социално подпомагане цели да постигне
максимална усвояемост на средствата от ЕС. Като целеви групи бяха посочени
уязвими групи от населението, които поради различни причини не са в състояние да
се обслужват сами, да се реализират чрез труда си или имат нужда от подкрепа за
независим и активен живот.
„Доволна съм да видя балансиран и последователен напредък в един от основните
ни приоритети – деинституционализацията на детската грижа”, заяви Нели Кадиева.
„За настоящата година пред нас стоят две предизвикателства – да търсим
възможност за предоставяне на грижи за хората с ментални затруднения и място за
временно настаняване на бездомни лица. Оптимист съм, че с общи усилия ще
намерим начин да ги реализираме”, посочи тя.
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Защитена територия в област Ямбол
На

основание

Закона

за

защитените

територии,

със

заповед

на

Министерство на околната среда и водите местността „Търнавски
Бакаджик” е обявена за защитена. По този начин се цели опазването на
растителен вид „Тракийски клин”
(Astracantha

thracica)

местообитание.

и

неговото

Тракийският

клин,

който представлява вид бодлив храст, е
защитен

съгласно

Закона

за

биологичното разнообразие и се среща
само в три области в страната – в
региона на Ямбол, Сливен и Хасково.
Защитената

местност

„Търнавски

Бакаджик”, в която има находище на този вид, обхваща землищата на селата
Търнава и Победа, община „Тунджа” и е с обща площ от 148 дка. Съгласно заповедта
на МОСВ, в нейните граници е забранено строителството, търсене, проучване и
добив на подземни богатства, внасяне на неместни видове, както и промяна в
предназначението и начина на трайно ползване на земята.

Официален старт на проект "CB
PHOTO FOCUS: Красотата на Ямбол и
Одрин през погледа на фотографията"
Проектът „CB PHOTO FOCUS: Красотата на Ямбол и Одрин през погледа на
фотографията”

представи

на

пресконференция

пред

журналисти

и

институции заместник областният управител Нели Кадиева. Проектът се
изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България –
Турция, а целта му е да се повиши информираността и да се популяризира
природното и културно-историческо наследство на региона около границата.
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Водеща организация е Областна администрация – Ямбол, а партньор – Областната
дирекция по култура и туризъм
на Одрин.
Проектът „CB PHOTO FOCUS”
ще се изпълнява в продължение
на 12 месеца, субсидията е в
размер на 90 051 евро.
На представянето в Областна
администрация,

освен

ръководителят на проекта Нели
Кадиева, присъстваха също и
членовете

на

екипа

от

българска и турска страна, заедно със Салих Алтинок – заместник валия на Одрин.
Дейностите, предвидени в проекта, специфичните цели и очаквани резултати бяха
представени подробно на пресконференцията. Сред основните дейности са
международни фотографски семинари и фотопленери, по време на които ще бъдат
заснети най-красивите и интересни кътчета от региона на Ямбол и Одрин,
организиране на фотоизложба с направените снимки и издаване на фотоалманах,
който ще рекламира района като привлекателно място за туризъм.
Предстои да бъде направен и кратък документален филм за природните ресурси,
културното и историческо наследство на трансграничния регион, а всички дейности и
информацията за работата по проекта ще бъдат достъпни и в интернет на специално
разработен уебсайт.
С всичко това ще се стимулира културния туризъм в региона, а природата и
историята ще бъдат използвани като възможност за популяризирането му сред
широката общественост, обмяна на ноу-хау между фотографски общности и
изграждане на капацитет чрез сътрудничеството между български и турски
институции.
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„Надявам се с този проект действително да разкрием пред хората красотата и
богатата история на трансграничния район, да опознаем както нашия, така и
съседния регион и в крайна сметка това да сближи и общностите, които живеят в
него”,

заяви

заместник

областният

управител

Нели

Кадиева

в

края

на

пресконференцията.

РИК - Ямбол онлайн заседания
Заседанията на РИК - Ямбол ще се излъчват в реално време на на страницата на
Областна администрация – Ямбол. За информация за предстоящите заседания на
РИК - Ямбол следете в менюто "Информация и съобщения на РИК - Ямбол" в
секцията Парламентарни избори.

Конкурс за детска
рисунка „Европа и Аз"
Конкурс за детска рисунка
под надслов „Европа и Аз”
организира

Областна

администрация
съвместно

с

информационен

–

Ямбол

Областен
център

-

Ямбол. Конкурсът се провежда
във връзка с националната инициатива „Месец на Европа” и е част от серия събития,
с които се отбелязва Европейската година на гражданите 2013 г.
Конкурсът за детска рисунка е отворен за ученици 1 - 4 клас от всички общини в
област Ямбол. Рисунките на младите творци трябва да бъдат на европейска
тематика, да отразяват културното многообразие на Европейския съюз и населението
в него, както и мястото на всеки един от нас като граждани на ЕС.
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Творбите могат да бъдат изпратени за участие по поща или на място на адреса на
Областен информационен център: Ямбол, ул.”Търговска” 34, в срок до 26 април. Към
тях трябва да бъдат приложени трите имена на участника, години и телефон за
връзка. На 29 април компетентно жури ще ги разгледа и ще подбере най-добрите
сред тях, а награждаването на победителите е предвидено за 30 април.
Наред с конкурса за детска рисунка, „Месец на Европа” ще бъде отбелязан в
Ямболски регион и чрез други публични прояви с младежи, както и концерти,
организирани съвместно със Сдружението на народните читалища. Инициативата се
провежда в продължение на успешно организираната в края на 2012 г. Седмица
„Европа–България”, с която отбелязахме 5 г. от членството на България в ЕС.
Отбелязването на „Месец на Европа” и Европейската година на гражданите 2013 г. са
залегнали в работната програма за 2013 г. на Комуникационната стратегия на
Република България за Европейския Съюз, а целта е да се запознаят гражданите на
страната с правата им като граждани на ЕС.

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ПО
ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
ОПАК предоставя 7 млн. лв. за повишаване на квалификацията на
служителите в администрацията
Стартира нова процедура за финансиране 2.2-11
Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК)
обявява нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
администрациите на общинско, областно и централно ниво.
Настоящата процедура е по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси",
подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна
линия BG051PO002/13/2.2-11. Тя е естествено продължение на процедури с
бюджетни линии BG051PO002/12/2.2-07 и BG051PO002/12/2.2-08, стартирали през м.
септември 2012 г. Поради регистрирания висок интерес от страна на кандидатите,
Управляващият орган продължава усилията от предходната година за повишаване на
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квалификацията

на

служителите

от

централната,

областната

и

общинската

администрация чрез обучения в страната. Финансирането по ОПАК ще осигури
възможност много по-голям брой служители от всички нива на администрацията да
бъдат обучени съобразно техните компетенции и специфични нужди.
Общата стойност на процедурата е 7 млн. лева. Предвидената минимална стойност
на проектите е 20 000 лв., а максималният праг е 90 000 лв. Допустими кандидати са
всички администрации на централно, областно и общинско ниво. Проектите трябва
да бъдат реализирани в рамките на 9 месеца. Крайният срок за подаване на проектни
предложения е 15.05.2013 г. (сряда), 17.30 часа.

Схема BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие II"
Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за
подаване на предложенията по схема BG161PO001/5- 03/2013 "Подкрепа за
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II", операция 5.3
„Изграждане

на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, приоритетна ос 5

„Техническа помощ“. Това е втората по ред схема по Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, свързана с изготвяне на Интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви
хоризонт до 2020 г.;
2. Изготвяне на екологична оценка (ЕО), съгласно Закона за опазване на околната
среда (ЗООС) и оценка за
съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и
подзаконовите нормативни
актове, когато е преценено като необходимо от компетентния орган;
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3. Разработване на предпроектни проучвания за проекти, включени в Интегрираните
планове за градско възстановяване и развитие.
Конкретни бенефициенти по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са 31 общини на градове от ниво 3 и ниво 4, съгласно одобрената
Национална концепция за пространствено развитие на Република България до 2025
г. Кандидатстването по настоящата схема се осъществява изцяло по електронен път
чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и
наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН)
на електронен адрес https://eumis.government.bg/.
Проектните предложения по линия на Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” се
оценяват без сформиране на оценителна комисия, съгласно чл. 35, ал. 1 от ПМС
121/31.05.2007 г. Веднага след получаването на проектното

предложение, УО на

ОПРР ще стартира отделна процедура по неговата оценка.
Краен срок: 30 април 2013 г, 16:00 ч.

ДРУГИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
Международен фонд на ЮНЕСКО насърчава устойчивото
развитие и намаляването на бедността
Краен срок: 30 юни 2013 г.
ЮНЕСКО приема предложения за Международния фонд за културно многообразие
(IFCD), който се стреми да насърчава устойчивото развитие и намаляването на
бедността в развиващите се и най-слабо развитите страни. Фондът е създаден по
силата на член 18 от Конвенцията от 2005 г. за опазване и насърчаване на
многообразието от форми на културно изразяване.
Той подкрепя проекти, които имат за цел стимулиране на създаването на динамичен
културен сектор, предимно чрез дейности за улесняване на въвеждането на нови
политики в областта на културата и културните индустрии, както или укрепване на
съществуващите такива.
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-culturalexpressions/how-to-apply/
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Конкурс за солидарността между поколенията в училище
по инициатива на ЕК
Краен срок: 30 юни 2013 г.
Като продължение на успешното издание от миналата година, Европейската комисия
даде начало на generations@school 2013. Инициативата представлява конкурс,
използващ Деня за солидарност между поколенията (29 април) като възможност за
организиране на дейности в класната стая, които да събират ученици и възрастни
заедно

и

да

подпомагат

взаимното

им

разбирателство.

Крайният срок за кандидатстване в конкурса е 30 юни, независимо, че е
препоръчително дейностите да бъдат организиране на 29 април, Европейския ден за
солидарност между поколенията.

Национален конкурс за есе на тема
Великобритания: огледалният образ”

„България

–

Краен срок: 5 май 2013 г.
Дипломатическият институт, със съдействието на Посолството на България във
Великобритания и Посолството на Великобритания в България, обявява Национален
конкурс за есе на тема „България – Великобритания: огледалният образ” (“BG – GB:
The

Mirror

Image”).

Темата

е

продиктувана

от

предстоящото

съвместно

председателство на България и Великобритания на Съвета на ЕС през 2018 г. и от
въпроса доколко вeрни са битуващите представи на обществата на двете страни
едно за друго.
В конкурса участие могат да вземат български студенти, следващи в университети в
България или университети във Великобритания. Есетата трябва да са написани на
български език и да са с обем до 3 /три/ стандартни печатни страници. Крайният срок
за изпращане на текстовете е 5 май 2013 г., на адрес: 1040 София, ул.“Алфред
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Нобел“ №2 или на: bdi@mfa.bg. Необходимо е участниците да посочат координати за
обратна връзка (телефон и имейл), учебно заведение и изучавана специалност.
Победителят в конкурса ще получи като награда възможността да проведе
едномесечен стаж в Посолството на България във Великобритания или Посолството
на Великобритания в България, както и да участва в конференция на тема „България
– Великобритания: огледалният образ” през есента на т.г. Петте най-добри есета ще
бъдат публикувани на интернет страницата на Дипломатическия институт, а авторите
им ще получат сертификати за добро представяне. Класирането ще бъде обявено на
интернет страницата на Дипломатическия институт на 20 май 2013 г.

Български младежки делегат в ООН 2013-2014
Краен срок: 30 април 2013 г.
Дружество за ООН в България стартира кампанията си за следващия си младежки
делегат.Ако си между 18-30 години , познаваш и споделяш ценностите на ООН,
доброволчеството и гражданското общество,със сигурност имаш шанс да представиш
страната ни на 68-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през октомври
2013 г. и на заседанията на Комисията за социално развитие през февруари 2014 г.
Кандидатите трябва да владеят „езика на дипломацията"- умела реторика,да
притежават умения за преговори, лобиране и постигане на консенсус,свободно
владеене на писмен и говорим английски език,както и е желателно, но не
задължително владеене на втори официален език на ООН. За повече информация
може да проверите на сайта на Дружеството или изпращайте своите запитвания на
questions@bgyouthdelegate.org.
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