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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

Таня Димитрова поема дипломатически пост,
Димитър Иванов - областен управител
В присъствието на кметове и заместник-кметове на общините от ямболска
област, на началници на териториални звена и представители на медиите в
Областна администрация Ямбол Таня Димитрова предаде поста областен
управител на своя приемник Димитър Иванов.
С решение на Министерски съвет от
9 май 2012 година за областен
управител на област Ямбол е
назначен Димитър Иванов.
Досегашният областен управител
Таня Димитрова бе предложена за
извънреден и пълномощен посланик
на България в Хърватия.
Много емоционална бе за всички
церемонията по изпращане на г-жа
Димитрова.
Присъстващите
отправиха пожелания и на новия и
посланически
пост
Ямбол
и
областта да продължават да бъдат
в сърцето и мислите и.
Таня Димитрова благодари на своите заместници, на екипа, с който работи, на
кметовете и институциите, за свършеното и за продължаващия път. Изрази
увереността си, че започнатото ще бъде завършено, че ще продължават усилията
„Ямболска област да стане по-видима и по-значима”. „Не се разделяме, а само
променяме позициите си, от които продължаваме да работим”, каза Таня Димитрова
в заключителното си слово.
На новия областен управител Таня Димитрова подари компас, с пожеланието да не
губи вярната посока.
Областният управител Димитър Иванов благодари на премиера Бойко Борисов, на
ПП ГЕРБ и народните представители, на политическото ръководство за доверието и
предизвикателството. „За мен това е отговорност. Продължаваме политиката, която
водим – да решаваме конкретни проблеми”, каза областният управител.
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МОМН създава съвети за учене
през целия живот
Министерство на образованието, младежта и науката стартира
инициатива за създаването на национална мрежа, която да обхваща и
свързва формалното и неформално образование на всички нива.
Става дума за създаване на 28 местни съвета за учене през целия живот /УЦЖ/,
неформални, децентрализирани структури, в които ще бъдат поканени да участват
местни организации, експерти, неправителствени организации, лидери на местни
групи, медии.
Областна администрация е ангажирана с темата образование и по специално с
професионалното образование. Съвременното общество действително изисква
непрекъснат процес на учене и ние ще участваме в популяризиране и организиране
на този процес. Във връзка с това от Областна администрация, като наш
представител в съвета ще участва експертът Александър Братанов. Мрежата от
съвети за учене през целия живот ще се координира от Министерство на
образованието, младежта и науката.

136 години от Бояджишкия бунт
Навършиха се 136 години от бунта в
село Бояджик, където загиват близо
200 българи – мъже, жени, деца,
свещеници. Сред убитите е и дядото на
великия българин, изобретил компютъра
- Джон Атанасов. Неговият баща по чудо
оцелява.
И тази година на 17 май да отдадат
почит към паметта на загиналите пред
паметника на Априлци, издигнат в чест
на голямото Бояджишко клане през
1876г., бяха поднесени цветя пред паметника на загиналите. Пред присъстващи и
гости беше представена историческа справка за събитията в селото, случили се през
периода 11 – 17 май 1876 г., за изключителната жестокост на турската войска.
Бояджишкото клане е определено от историците като трето по броя на жертвите след
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Баташкото и Старозагорското и като второ по жестокост клане след Баташкото. В
историята то е известно още като ”кървавото хоро”, в което са изклани десетки
младежи.
Слово по повод този паметен ден в историята на с. Бояджик поднесе Нели Кадиева.
Заместник областният управител прочете и приветствие към наследниците на
героите от тунджанското село от името на народните представители от политическа
партия „ГЕРБ” Анастас Анастасов, Светослав Тончев и Александър Стойков, и
народният представител от Хасковска област Иван Петров – родом от с. Бояджик.

60 години Исторически музей Ямбол

По повод Международния ден на музеите,
125 години музейно дело и 60 години
Исторически музей Ямбол в РИМ се откри
специална изложба.
По повод празника приветствие поднесоха
народният
представител
от
ПП
ГЕРБ
Светослав Тончев, зам. областният управител
Нели Кадиева и кметът на Ямбол Георги
Славов.
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Проверка на обектите за добив на подземни
богатства
Със заповед на областен управител е назначена Междуведомствена комисия
за проверка на обектите за добив и преработка на подземни богатства на
територията на Ямболска област. Председател на Комисията е заместник
областният управител Нели Кадиева, а в състава влизат представители на Областна
администрация, РИОСВ-Стара Загора, „Напоителни системи” ЕАД – клон Средна
Тунджа и ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението”.
Комисията ще извърши проверки на обектите за добив и преработка на подземни
богатства в областта – съответно в началото на юни и на ноември, като при
констатирани нередности ще бъдат издадени и предписания. Протокол с направените
констатации от първата проверка следва да бъде представен пред областния
управител в срок до 20 юни.

Всички общини от областта могат да се
възползват от предимствата по схема
"Помощ в дома"
Над 15 000 възрастни лица и хора с
увреждания, включително и деца ще
получат подкрепа по схема „Помощ в
дома”.
Това
стана
ясно
на
информационния ден за представяне на
новата възможност за социалните услуги,
организиран от Областна администрация –
Ямбол
и
Агенцията
за
социално
подпомагане. Целта на събитието бе да се
даде
подробна
информация
за
предстоящото
набиране
на
проектни
предложения на потенциалните бенефициенти – общински предприятия и структури,
и да се проучи интереса им към новооткритата схема.
„Правителството работи активно в подкрепа на развиване на социалните услуги.
Схемата „Помощ в дома” е естествено продължение на реализираните вече проекти
за личен, социален асистент и домашен помощник, по които до момента са
инвестирани 128 милиона.
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Комисията дава старт на пилотния проект „Твоята
първа работа с EURES“, за да подпомогне младите в
намирането на работни места
Европейската комисия даде старт на пилотен проект, който подпомага
младите хора в намирането на работа в друга страна от ЕС. Целта на
първата му фаза — „Твоята първа работа с EURES“ — е да бъде повишена
трансграничната мобилност на 5000 души. Проектът ще бъде и опитно
поле за трансформацията на EURES, мрежата на службите по заетостта на
държавите членки, в паневропейска служба по заетостта.
Както Комисията съобщи през април 2012 г. в подготвения от нея Пакет за заетостта
(вж. IP/12/380), намерението е EURES да бъде усъвършенствана, за да се постигне
повече прозрачност на европейския пазар на труда, а търсещите работа и
желаещите да сменят професионалното си амплоа да бъдат насочвани към
районите, предлагащи работни места. EURES ще предлага и по-лесен достъп в
реално време до свободните работни места в ЕС, а за работодателите — база от
кандидати с нужните им умения.
Европейският
комисар
по
заетостта,
социалните въпроси и приобщаването Ласло
Андор заяви: „С пилотния проект „Твоята
първа работа с EURES“ правим първи стъпки
към една по-персонализирана служба по
заетостта, която да помага на хората в
намирането на работа в други европейски
страни. Подкрепата за хората с нужните
умения да намерят работа в други страни,
които се нуждаят от тяхната квалификация, може да бъде част от решението за изход
от кризата с безработицата в Европа.“
В рамките на проекта „Твоята първа работа с EURES“ четири служби по заетостта —
от Германия, Испания, Дания и Италия — ще подпомагат младите хора в търсенето
на работа в държави членки, различни от тяхната собствена. Като част от проекта на
младите граждани на ЕС на възраст 18—30 години ще се предоставя информация и
съдействие за тяхното наемане на работа, като съществуват и възможности за
финансова подкрепа за кандидатстване или обучение. Малките и средните
предприятия, т.е. фирмите с до 250 служители, могат да кандидатстват за финансова
подкрепа за покриване на част от разходите за обучение на нови работници и помощ
при установяването им.
Европейският монитор на свободните работни места и Европейският бюлетин за
трудовата мобилност, които излизат днес, също дават своя принос за това търсещите
работа и работните места от двете страни на държавните граници да се срещнат.
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Европейският монитор на свободните работни места прави подробен преглед на
процесите на европейския трудов пазар през последните месеци и представя
тенденциите в търсенето на работници и служители. Според Монитора по-високата
квалификация е важен фактор за намиране на възможности за работа и в момента,
когато във все повече страни броят на свободните работни места намалява.
Бюлетинът за трудовата мобилност прави анализ на работните места, обявени в
портала за работни места EURES, и откроява най-добрите възможности. Според него
в момента в ЕС най-търсените професии са в сферата на продажбите, финансите,
домакинските услуги и ресторантьорството.
В момента повече от 5,5 милиона млади
европейци търсят работа.
Интернет страницата на „Твоята първа
работа с EURES“ е достъпна през портала
Europa
на
адрес:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&la
ngId=bg.На страницата са дадени данни за
връзка със службите по заетостта от „Твоята
първа работа с EURES“ и информация какво
е нужно за участие в проекта. На същото място са качени и наръчник, дипляна и
видео клип с подробна информация за новата, обща за ЕС инициатива.
Европейският монитор на свободните работни места набира данните си от широк
кръг източници: публичните служби по заетостта, агенциите за временна заетост,
онлайн службите, статистиката за свободните работни места на Статистическата
служба на ЕС („Наблюдение на работната сила“), националните статистически
служби, други разработки в областта.
Тримесечният Европейски бюлетин за трудовата мобилност, както и Европейският
монитор на свободните работни места са част от Пакета за заетостта на
Европейската комисия и са специално насочени към хората, които търсят работа
извън своя регион/страна, и към съветниците от EURES, които ги подпомагат.
За повече информация:
„Твоята първа работа с
EURES“:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=bg
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Идват нови 4 млрд. за бизнес
от Европа

Близо 4 млрд. лв. от ЕС може да вземе бизнесът през периода 2014-2020 г.,
обяви министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев.
Това е общият размер на парите по ОП „Иновации и предприемачество“, която ще
замени настоящата ОП „Конкурентоспособност“ (ОПК).
До края на годината
амбицията е 100% от бюджета на настоящата ОПК, който е 1,12 млрд. евро, да бъде
в процес на изпълнение. От 2014 г. ще има една оперативна програма по-малко,
защото ще се слеят „Техническа помощ“ и „Административен капацитет“. Така за
обучението на чиновниците вместо финансовото министерство ще отговаря МС.
Министерство на финансите ще продължи да одитира средствата от ЕС. Общинските
пътища може да излязат от обхвата на ОП „Регионално развитие“ и да се влеят в
новата ОП „Транспортна инфраструктура“. Ако това стане, според експертите е
възможно пътната агенция също да смени шапката и да премине към транспортното
министерство.
Общо за 20 млрд. лв. от ЕС ще се бори страната ни за периода до 2020 г. В
програмите, които ще защитаваме в Брюксел, ще бъдат включени индикативни
списъци с проектите, които може да се финансират по тях. Кои проекти да влязат в
предварително одобрения списък, вероятно ще решават регионалните съвети за
развитие.

Изложение "ЕВРОПА ЗА НАС" - национално
изложение на европейски програми и проекти
16 юни - 18 юни, 2012 София, пред НДК
За втора поредна година Изложение „Европа за нас” ще събере на едно
място всички заинтересовани страни в процеса на усвояване на средства по
европейски и международни програми:
Управляващите органи на Оперативните програми;
Представителството на ЕК в България;
консултантски фирми и неправителствени организации;
бенефициенти по различни проекти;
Областна администрация Ямбол, 8600 Ямбол, ул. Ж. Папазов 18
http://www.yambol.government.bg

8

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
банки, предлагащи преференциaлни условия за финансиране на европейски
проекти.
Цели на събитието:
Да се насърчат контактите между потенциални партньори;
Да се представят възможностите за европейско
финансиране;
Да се популяризират добрите практики в областта на
усвояване на средства
от европейските фондове и по други международни
програми.
Към кого е насочено събитието:
Специалисти в областта;
Хора с бизнес идеи;
Широката публика.
На 18-ти юни (понеделник) ще се проведе конференция на тема "Научените уроци
от настоящия програмен период".
За информация: +359 2 / 951 68 10; info@biforum.org , www.biforum.org

ПОКАНИ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И
КОНКУРСИ
BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”
Краен срок: 29 юни 2012 г., 16.00 ч.
Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за подбор на проекти
BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома" по приоритетна ос 5: „Социално включване и
насърчаване на социалната икономика", област на интервенция 5.1. "Подкрепа на
социалната икономика".
Процедурата цели да създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот и
предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна
невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.
Обща цел: Операцията цели да създаде устойчив модел за осигуряване на достоен
живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или
пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.
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Специфични цели:
1. Утвърждаване на децентрализиран модел за предоставяне на услуги в домашна
среда и тяхното разгръщане на общинско ниво.
2. Създаване на работни места в сектора на социалната икономика и осигуряване на
възможност за преодоляване на бедността за безработни лица
В рамките на операцията ще се даде възможност съществуващите домашни
социални патронажи да разширят дейността си като създадат Звена за услуги в
домашна среда.
В населените места, в които няма развита услуга „Домашен социален патронаж” ще
се осигури възможност за създаване на самостоятелни Центрове за услуги в
домашна среда.
В рамките на Центровете и Звената за услуги в домашна среда ще се извършват три
основни типа почасови дейности:
•
•
•

дейности за лична помощ, в т.ч. и дейности с медико – социална насоченост;
дейности за социална подкрепа и социално включване;
комунално- битови дейности

Кандидатстването се осъществява на проектен принцип, като проекти могат да
подават:
Общински предприятия, създадени по реда на чл.52 и чл.53 от Закона за
общинската собственост – доставчици на социални услуги – за
новосъздадени Центрове за услуги в домашна среда. (Центрове за услуги
в домашна среда се създават в населените места, в които не е разкрита
услугата „Домашен социален патронаж”)
Общински структури, самостоятелни юридически лица или поделения на
общината (без самостоятелна правосубектност), създадени в съответствие с
приложимото законодателство, предоставящи услугата „Домашен социален
патронаж” – за създаване на Звена за услуги в домашна среда.
Минимален
размер
на
безвъзмездната
помощ:
80
000
лв.
Максимален
размер
на
безвъзмездната
помощ:
250
000
лв.
Обща стойност на безвъзмездната помощ може да покрие до 100% от допустимите
разходи по проекта. http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=568
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Национална програма по пчеларство
Краен срок: 31 август 2012 г.
ДФ „Земеделие” отваря прием
- B „Борба срещу вароатозата”

на

заявления

за

плащане

по

мерки:

- C „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед”
и
- D „Подкрепа за подновяване на пчелните кошери в Общността” от Националната
програма
по
пчеларство
за
тригодишния
период
2011-2013
г.
В срок до 31 август 2012 г. кандидатите, които вече имат сключени договори за
получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата, могат да подават
заявления за изплащане на субсидията, след като изпълнят инвестициите си.
http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/npp-2011--2013-/

Програма „Младежта в действие“, Поддействие 4.3.
Подпомагане на мобилността на работещите с младежта
Краен срок: 3 септември 2012 г.
Целта на настоящата покана е да се повишат мобилността и обменът на работещите
с младежта, за да придобият нови умения и компетентности и да обогатят своя
профил като професионалисти по въпросите на младежта. Освен това тя ще
активизира свързването в мрежи на младежки структури в Европа.
Предложенията трябва да бъдат подадени от организации с нестопанска цел:
неправителствени
организации
(НПО),
- организации, активни на европейско равнище в младежката сфера (ЕНПО), в които
членуват организации от поне осем държави по програмата "Младежта в действие",
публични
органи
на
регионално
или
местно
равнище.
Проектите трябва да се основават на партньорство между две организации
партньори от две различни държави по програмата, от които поне една от държава
членка на ЕС, изпълняващи съответно функциите на изпращаща и приемаща
организация.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:139:0021:0024:BG:PDF
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Онлайн фотоконкурс „Отлични туристически дестинации
EDEN - България” 2012
Краен срок: 2 юли 2012 г., 17.00 ч.
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма стартира онлайн фотоконкурс
по темите на ЕДЕН за промоция на дестинациите ЕДЕН в България”.
Конкурсът е отворен и право на участие имат както български, така и чуждестранни
граждани.
Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите
родители или законни попечители, което се отразява във формуляра за участие.
Чрез своите фотографии участниците представят една различна гледна точка,
свързана с туристическите забележителности (природни, културни, исторически,
обичаи, бит, атракции и други), намиращи се на територията на EDEN дестинациите
от България - победители и подгласници от проведените 3 тематични национални
конкурса за отлична туристическа дестинация. Всеки може да участва с до 3 снимки,
които отговарят на темата на конкурса и са с необходимото фотографско качество.
Изискване към предоставените снимки е да бъдат заснети в рамките на последните 3
години, по възможност в различни сезони; да бъдат дигитални в JPEG формат, с
минимален размер 1,5 MB (2048/3088 ppi, 300 dpi). Всеки автор трябва да може да
предостави при необходимост оригинален файл на заснетото изображение
(необработена снимка в оригинален размер).
Снимките трябва да бъдат авторски, а не създадени в съавторство.
Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално
или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да
покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са
запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи
програми.
За допълнителна информация: http://bulgariatravel.org/bg/news/27

Втора стажантска Програма "Мост с Бизнеса" за млади
роми в частния сектор
Краен срок: текущ до края на 2012 г.
Целта на Програмата е да подпомогне процеса на интеграция на Ромската общност
чрез иновативен и разширен подход, който да отчете спецификите на местната
общност и предизвикателствата на икономическата и финансова криза. Програмата
си поставя за цел да отговори на критичните нужди на младите роми с висше
образование и висока квалификация, като предостави достъп до трудова заетост в
рамките на 3-месечни стажове във водещи частни компании в България.
http://osi.bg/?cy=10&lang=1&program=1&action=2&news_id=533
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Конкурс за детска рисунка „МОЯТ ДОМ В ХАРМОНИЯ С
ПРИРОДАТА“
Краен срок: 15 юни 2012 г.
Мрежата на бившите стипендианти на Немската федерална фондация за околна
среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) DBU Alumninetzwerk Bulgarien обяви конкурс
за
детска
рисунка
„МОЯТ
ДОМ
В
ХАРМОНИЯ
С
ПРИРОДАТА“.
Ти обичаш природата и искаш да я пазиш за теб и за другите след теб?
Знаеш ли, че домовете ни са едни от най-големите вредители за околната среда?
Имаш
ли
идея
за
къща,
която
е
в
хармония
с
природата?
Нарисувай
ни
я,
а
ние
ще
я
покажем!
Изпратете оригинала на рисунката на адрес гр. Шабла 9686, п.к.37 заедно със
следната информация:
- заглавие на творбата
- трите имена на автора
- възраст
- училище и клас
- адрес, имейл, телефон
В конкурса може да участват ученици от 1-ви до 7-ми клас от цялата страна.
Изисквания за минимален размер на рисунките: 25 х 25 см. Техниката на рисуване е
по избор на участника. Оригиналите на рисунките остават при DBU Alumninetzwerk
Bulgarien и няма да се връщат на авторите. Наградените художници ще получат
награди от Немската фондация за околна среда Deutsche Bundesstiftung Umwelt
(DBU). Избраните рисунки ще бъдат използвани за създаване на изложба с цел
популяризиране
опазването
на
околната
среда.
Снимки на всички рисунки ще бъдат качени на уеб-страницата на конкурса. Трите
снимки, събрали най-много харесвания, ще получат поощрителни награди.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 20 юни 2012 г. на
www.facebook.com/DomVHarmoniaSPrirodata, а наградите ще бъдат раздадени на
официална церемония в гр. София на 22 юни 2012 г, за което участниците ще бъдат
допълнително уведомени лично.
За допълнителна информация: 0879 822 313 , Десислава Първанова
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Младежки литературен конкурс „Моят град - моето бъдеще“
Краен срок: 31 август 2012 г.
Под патронажа на Община Стара Загора НЧ „Родина 1860” Стара Загора, Клуб „Млад
писател” и вестник „TEEN’S PAPER” със съдействието на вестник „Старозагорски
новини” и Радио Стара Загора обявиха Младежки литературен конкурс „ Моят град моето бъдеще“.
Конкурсът има за цел чрез литературните творби - есета и очерци, да опишат
природните дадености и архитектурни - исторически забележителности на града, в
който живеят, включително и онези места и обекти, които са малко или почти
непознати.
Литературните творби написани на чист български език и непубликувани до 300
форматирани
реда,
изпращайте
на
адрес:
teen_stzagora@abv.bg
В началото на месец октомври ще бъдат раздадени награди в две възрастови групи:
деца до 12 години и тийнейджъри до 19 години.
За повече информация на телефон: 0885 41 94 16 или в НЧ „Родина 1860” гр. Стара
Загора

Трети национален конкурс за стихове на тема „Моето синьо
лято”
Краен срок: 15 септември 2012 г.
Фондация Астика - Бургас обяви трети национален конкурс за стихове на тема „
Моето синьо лято”. В конкурса могат да участват всички ученици от начално до
средно
образование
от
цялата
страна.
Участниците
ще
бъдат
разделени
в
две
възрастови
категории:
- Първа категория от 7 до 14 години.
- Втора категория от 15 до 19 години.
Участниците в конкурса могат да участват с до две непубликувани стихотворения
всяко с дължина не повече от една страница. Стиховете трябва да са с тематика за
ваканцията (морето и Странджа планина).
Участниците в конкурса трябва да изпратят трите си имена, възраст, адрес, телефон,
имейл за връзка, училище и клас.
Най-добрите стихотворения ще бъдат отличени с грамоти, а победителите в двете
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категории
с
предметна
награда.
Стиховете
ще
бъдат
оценени
от
пет
членно
независимо
жури.
Творбите
изпращайте
на
следните
адреси:
п.к.290
гр.
Бургас
8000
(за
конкурса
„Моето
синьо
лято)
e-mail: astika2003@abv.bg
За допълнителна информация: Л.Вълков - GSM: 0878 75 70 72

Каунь 2012: "Черен хумор"
Краен срок: 5 август 2012 г.
Шестият международен хумористичен литературен конкурс "Каунь 2012" стартира.
Организатори на проявата са община Хасково и "Ъкъдемия Каунь". Тази година
темата на конкурса е "Черен хумор".
Организаторите осигуряват две първи награди от по 500 лева за проза и поезия.
Творбите не трябва да са публикувани или да са участвали в друг конкурс. "Каунь
2012"
е
за
произведения
на
български
и
сръбски
език.
Желаещите да участват трябва да изпратят материалите си на адрес
haskovskikaun@abv.bg

Втори конкурс с награди за документален разказ „Да
накараме миналото да заговори чрез разказите и спомените
в моя род”
Краен срок: 8 август 2012 г.
Център “Приятели на краезнанието и пазители на историческата и културна памет на
родния край” изграден по проект на сдружение АГОРА -“Активни граждански
общности чрез читалищата в България” и “Библиотечен информационен център”
изграден по Програма «Глобални библиотеки” към НЧ „Напредък 1871” - гр. Никопол
обявяват Втори конкурс с награди за документален разказ на тема „Да накараме
миналото да заговори чрез разказите и спомените в моя род” с условия:
1.
Възраст
без
ограничения;
2.
Обем
не
повече
от
2
стр.А4;
3. Разказите на автори под 18 г. да бъдат преподписан от родител, удостоверяващ
неговата
истинност;
4. Да бъде придружен поне с 1 снимка за лицата и събитията в подкрепа на
съдържанието, снимки и изгледа на града от преди 50 и повече години;
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5.
Разказът
пряко
или
косвено
да
бъде
6 .Краен срок за представяне - 8 август 2012 г. на адрес:
5940
гр.
Никопол,
napredak1871nl@abv.bg

ул.”Христо

Ботев”

№6;

свързан
„НЧ

с

Напредък

Никопол;
1871”

Международен конкурс за есе на ЮНЕСКО 2012
Краен срок: 30 юни 2012 г.
Могат да кандидатстват всички на възраст до 25 години (към 30 юни 2012 г.)
Темата
на
конкурса
е
"Създаване
на
бъдещето,
което
искаме".
Бъдещето започва с визия, която имаме днес. Какво бъдеще искате да създадете за
себе си и света? Моля, споделете вашата мечта и идеи за реалност.
http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1201.html

Стипендии за изследователски и практически стажове в
Германия в рамките на международна програма на DBU
Краен срок: 16 август 2012 г.
Германската федерална екологична фондация (Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU) е една от най-големите и влиятелни екологични фондации в Европа, създадена
през 1990 г. В Средна и Източна Европа, вкл. и България, DBU е активна с
международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е
подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху
актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади,
наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на
опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и
опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е
в размер на 1060 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и
максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни
застраховки и осигуровки. При необходимост, преди стажа DBU осигурява и курс по
немски. Кой може да кандидатства?
Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са:
- магистърска степен, придобита преди максимум 3 години, за предпочитане от
българско висше учебно заведение
- и/ или настоящ докторант
- владеене на немски и/или английски език
Кандидатите могат да са завършили различни специалности - няма изискване
образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно е
Областна администрация Ямбол, 8600 Ямбол, ул. Ж. Папазов 18
http://www.yambol.government.bg

16

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
да имат желание и потенциал
Кога и как се кандидатства?

да

се

занимават

с

екологична

тематика.

Стипендианти се набират веднъж годишно и срокът за кандидатстване е 16 август
2012. Дотогава се подават необходимите документи. След предварителен подбор (по
документи), в средата на октомври 2012 с избрани кандидати се провежда интервю.
Престоят в Германия започва в началото на март 2013, а изборът къде точно ще
проведете стажа става с помощта на DBU.

Конкурс за устойчив бизнес план Postcode Lottery Green
Challenge 2012
Краен срок: 31 юли 2012 г.
Postcode Lottery Green Challenge 2012 има за цел да насърчи развитието на нови,
новаторски, творчески и търговски жизнеспособни продукти и / или услуги, които
допринасят за екологичен начин на живот, пряко намаляване на емисиите на
парниковите газове и залагат на удобството, качеството и дизайна.
Може да кандидатства всяко лице, от която и да е страна, по-възрастно от 18годишна възраст, фирми, предприятия, институции и всички други организации.
Награда: 500 000 евро
http://www.greenchallenge.info/

2012 World Open на фотографията
Краен срок: 28 септември 2012 г.
Могат да кандидатстват всички фотографи.
Награда: 50 000 щ.д.
http://www.theworldopen.com/about-open
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Трима министри поставиха старта на Годишното
информационно събитие на ОП РЧР
40 фотографии разказват лични истории на участници в
проекти на ОП РЧР
На 21 май 2012 г. министърът на труда и социалната политика Тотю
Младенов и министрите Сергей Игнатов и Томислав Дончев откриха пред
НДК фотоизложба под надслов "С нас те направиха първата крачка и
успяха". Тя представя личните истории на двадесет души, участвали в проекти по
оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. В рамките на изложбата,
40 фотографии разказват човешките истории на съвсем малка част от над 650-те
хиляди българи, възползвали се от възможностите по ОП РЧР и представя
резултатите от успешни проекти, реализирани в рамките на 141 схеми, финансирани
със средства от оперативната програма.
На официалното откриване министър Младенов сподели, че в отговор на актуалните
приоритети за намаляване на младежката безработица в страната, Министерството
на труда и социалната политика ще обяви нови схеми, съфинансирани със средства
от Европейския социален фонд. Те ще са предназначени за субсидирана заетост за
бизнеса, активизиране на младите хора без работа и дълготрайно безработните.
Направените плащания към бенефициенти до момента са почти 500 милиона лева,
което представлява над 21% от общия бюджет на оперативната програма.
Фотоизложбата с проекти на ОП РЧР ще бъдe съпътствана от още две
информационни събития в страната – Ден на отворените врати, по време на който
всеки, които се интересува от възможностите по ОП РЧР, ще може да се срещне с
експерти на оперативната програма или такива от междинните звена на ОП РЧР –
Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане и Министерство на
образованието, младжета и науката. В 14 града в страната ще се проведат и нарочни
срещи с бенефициенти, които вече изпълняват проекти, получили финансиране по
Оперативната програма.
Фотоизложбата „С нас те направиха първата крачка и успяха” ще бъде гост на
град Ямбол на 14 и 15 юни 2012 г. пред сградата на община Ямбол.
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