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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

НОВИНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ
Областният управител патрон на наградите за изявени
деца и младежи на фондация "Енчо Керязов"
На 19 декември 2012г. в Ямбол ще се
проведе

второто

издание

по

награждаване на талантливи деца и
младежи

от

организирано

област

от

Керязов”.

Събитието

провежда

под

Ямбол,

фондация
тази

почетния

„Енчо

година

се

патронаж

на

областния управител на област Ямбол г-н
Димитър Иванов. Брифинг по този повод
дадоха областният управител и изпълнителният директор на фондацията Анжела
Шварц.
„Тази година обхвата на събитието се разширява и обхваща децата и младежите от
цялата област Ямбол. За което благодаря специално на самия Енчо Керязов и на
фондацията. Затова приех с удоволствие таз годишното издание на наградите да се
проведе под патронажа на областния управител. Друг мотив за подкрепа на
инициативата на фондацията е, че тя търси, номинира, подкрепя и отличава
талантливите, можещите и успяващи деца на областта. Вниманието ни трябва да е
насочено постоянно към тях с нужното внимание и подкрепа”, коментира областният
управител.
Към областният управител и журналистите от регионални медии, присъствали на
пресконференцията

се обърна специално Енчо Керязов, чрез видео послание, в

което казва: „Всеки успял човек трябва да върне на обществото това, което то му е
дало. Това е в основата на основаването на фондацията и учредяването на награди
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за деца от моя роден край. Благодаря на областния управител, благодаря на
медиите за подкрепата”.
В навечерието на Коледните празници на 19 декември жители и гости на Ямбол и
областта ще имат привилегията да присъстват на награждаването на децата и
младежите с най-големи постижения през годината в сферите на „Образование”,
„Изкуство” и „Спорт” и същевременно да си подарят прекрасен коледен спектакъл.
Номинациите се събират с помощта на РИО на МОМН, кметовете на общини,
училища и читалища. Номинациите се разглеждат от пет членно жури в състав Иван
Чолаков, Славка Калчева, Красимир Стойчев, Станчо Ставрев и Георги Георгиев,
които ще определят носителите на големите награди в трите категории.
По време на спектакъла ямболската публика ще има възможността да види и самия
Енчо Керязов с неговия коронен номер „силова еквилибристика”, показван за пръв
път пред българска публика въобще. Спектакълът включва премиера на „Кармен” на
Нешка Робева и нейният състав, участие на актьора Краси Радков. На събитието се
очакват специални гости - посланиците на Германия и Кралство Холандия, ресорните
министри

на

културата

Вежди Рашидов,

на

спорта

Свилен

Нейков

и

на

образованието Сергей Игнатов също ще бъдат поканени.

Безопасност в Интернет
По инициатива на Областна дирекция на МВР –
Ямбол,

стартира

информационна

кампания

“Безопасност в Интернет”. На пресконференция
директорът на

Областна Дирекция на МВР, гл.

инспектор Генчо Иванов предостави информация за
целта, целевите групи, партньорите и институциите,
съдействащи за реализирането на инициативата. Областният управител Димитър
Иванов подкрепи инициативата като я определи за навременна и призова за поголяма ангажираност с темата.
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Кампанията е насочена към учениците от начален, основен и среден курс на
обучение и техните родители. Основната й цел е повишаване на информираността
на децата, младежите и родителите им за съществуващите заплахи и рискове, когато
са онлайн, как да ги разпознаят, как

да се предпазят и да потърсят помощ при

злонамерени атаки.
Инициативата се провежда с подкрапата на Международна академия за обучение по
киберразследване,

Главна

дирекция

“Борба

с

организираната

престъпност”,

Областния управител на област Ямбол, Регионалния инспекторат по образованието
– Ямбол, Центъра за обществена подкрапа “Усмивка” при община Ямбол.
В рамките на кампанията са изработени плакат и клип по темата, които ще бъдат
разпространени в училищата. Двеминутният клип насочва децата как да търсят
помощ при злонамерени атаки, когато са онлайн. Той ще бъде използван и в
часовете по Информационни технологии. На сайта на Областната дирекция, в раздел
“Полезна информация”, е поместена информация за децата и техните родителите,
съдържаща най-често срещаните заплахи в интернет-пространството. Освен това
има насоки, как да бъде създадена една по-благоприятна среда при сърфиране в
световната мрежа http://www.yambol.mvr.bg/Prescentar/Polezna_informacia/bezopast

Решение на МС за Нова Болница в Ямбол
На заседание на Министерски съвет днес бе взето решение за апортиране на
имот – частна държавна собственост в капитала на Многопрофилна
болница за активно лечение „Свети Пантелеймон” – Ямбол АД. Решението
взето от МС съобщи от заседанието областният управител Димитър Иванов.
Решението бе взето след ангажимента на премиера Бойко Борисов Ямболска област
и жителите на Ямбол и останалите общини да имат нова функционална болница.
Предстоят съответните действия по проeктиране

и стартиране на ремонтните

дейности .
В момента МБАЛ „Св. Пантелеймон” Ямбол е сбор от множество сгради от
павилионен тип, в общо лошо състояние и неефективни за използване.
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Усилията на Правителството, държавните и местни институции за преместването,
пускането и експлоатацията на новата болница не просто ще доведат се намаляване
разходите за издръжка на сградата, а ще подобрят условията за работа на лекари и
медицински персонал, и най-вече подобрят грижите за пациентите.

Европейска седмица за намаляване на отпадъците
Областна администрация – Ямбол се включва в
инициативата Европейска седмица за намаляване
на отпадъците 2012, която ще се проведе в Европа
и България между 17 и 25 ноември. Събитието се
организира за четвърти път в страните от Европейския
съюз и е под патронажа на комисаря за околна среда
Янез Поточник. Целта е да се насърчат и популяризират
действия за предотвратяване образуването на отпадъци
и за тяхната повторна употреба, за да се намали негативния ефект върху околната
среда. В България кампанията се провежда за пръв път, с подкрепата на
Министерство на околната среда и водите. Областна администрация – Ямбол взема
участие в нея като се включва в проекта „Намаляване на отпадъците, генерирани при
административна дейност”, иницииран от областен управител на Софийска област.
В Областна администрация е създадена организация и се насърчава принтирането
на възможно най-малко документи на хартия, двустранно отпечатване и събирането
на използвана хартия и използването й за чернови. Съгласуването на писма и други
документи се извършва по електронен път, чрез програмата за управление на
документооборота, като за отпечатване се изпраща единствено крайния вариант на
документа.
В някои от Съветите и Комисиите към областния управител на област Ямбол, като
Областния съвет за развитие и Комисията по заетост, за комуникация се използват
единствено електронните пощи на членовете.
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Областният управител призовава учрежденията и гражданите в област Ямбол също
да се включат в Европейската седмица за намаляване на отпадъците, като ограничат
генерирането на отпадъци в работата и бита си. Практични идеи и съвети, свързани
със зелената идея, могат да се намерят на официалната интернет страница на
Европейската седмица за намаляване на отпадъците – www.bamee.org/ewwr/.

Консултации за РИК в Областна администрация
Областният управител Димитър Иванов
проведе консултации с представители на
парламентарно представените партии и
коалиции
коалиции,

в

41-вото
които

НС

имат

и

партии
членове

и
в

Европейския парламент, за състав на
Районна

избирателна

комисия

за

националния референдум на 27 януари
2013г. РИК за ямболски многомандатен избирателен район се състои от 13 члена
/ПП ГЕРБ - 6, ДПС -2, КБ -2, НДСВ -1, Атака -1 и СК -1/. Направените поименни
предложения по време на консултациите ще бъдат изпратени в Централната
избирателна комисия, която със свое решение ще определи конкретния състав на
РИК. С указ на Президента е насрочено допитване до народа с въпрос "Да се развива
ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена
електроцентрала?". Пряко допитване до народа се прави за пръв път в
демократичната ни история, подчерта по време на консултациите областният
управител.

Набиране на кандидатури за конкурс
"Наградите на БАИТ 2012 г."
В ход е набирането на кандидатури за конкурса "Наградите на БАИТ за 2012
г.", чрез който

Българската асоциация по информационни технологии
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присъжда общо 15 награди в различни категории и подкатегории. Тази година
това са: Награда за журналистически принос, Образователна награда, Студентска
награда, Публична администрация, Бизнес иновативност, Компания на годината,
Корпоративна и социална отговорност, STARTUP компания на годината, E-business,
Мобилни решения и Специална награда за значим принос в развитието на
информационните и комуникационни технологии.
По този начин Българската асоциация за информационни технологии /БАИТ/ отдава
дължимото

на

всички

личности,

институции

и

компании,

които

със

своя

професионализъм, иновативност и активна гражданска позиция са дали своя принос
през 2012 г. за развитието на информационните и комуникационни технологии.
В категорията "Публична администрация" се отличава държавна или общинска
администрация, допринесла за извеждането на ИКТ бранша сред водещите в
икономиката

на

страната,

за

последователно

въвеждане

на

ИКТ

в

административното обслужване на гражданите, за подобряване на бизнес средата
като цяло.
Крайният срок за кандидатстване е 6 януари, а повече информация за регламента на
конкурса, сроковете и необходимите формуляри може да се намери на интернет
страницата на БАИТ - www.bait.bg.

РСР одобри проект на Регионалния план за развитие на
Югоизточен район
На 27.11.2012 г. в Областна администрация
Ямбол се проведе съвместно заседание на
Регионалния
съвет
за
развитие
и
Регионалния координационен комитет на
Югоизточен
район
/ЮИР/
под
председателството на
г-н Димитър
Иванов – областен управител на област
Ямбол. Участие взеха представители на
министерства,
представители
на
Управляващите
органи
на
Оперативните
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програми, областни управители,
кметове на общини в Югоизточен район,
представители от организациите на работодателите и работниците, както и
представители на академичните среди – университети и колежи на територията на
района.
Основен фокус в заседанието бе Представяне и обсъждане на проект на
Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020г.
Другите акценти на заседанието бяха: Представяне на информация за хода на
операциите по Оперативните програми към месец ноември 2012г.; Представяне
на Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво - приложение в
България (2007-2012г.); Представяне на информация относно дейността на
работната група за разработване на Договора за партньорство и
тематичните работни групи за всяка от програмите за програмен период 20142020 г.
Регионалният съвет за развитие обсъди и одобри проекта на Регионалния план за
развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г.
Регионалният план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г. е
разработен в съответствие с изискванията на националното законодателство за
регионално развитие. Ролята на Регионалния план е да определи средносрочните
цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на
територията на Югоизточен район. Документът е насочен към преодоляване на
вътрешнорегионалните различия в степента на социално-икономическото развитие в
района, както и на междурегионалните различия с останалите райони в Европейския
съюз в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Регионалният план за развитие на Югоизточен район е важен стратегически документ
с интегрален характер, който изпълнява функциите на стратегическа рамка за
низходящите нива в йерархията на регионалното планиране – Областни стратегии за
развитие и Общински планове за развитие.
Представителите на Управляващите органи на оперативните програми,
съфинансирани от фондовете на ЕС, представиха обобщена информация за
напредъка в усвояването на СКФ в ЮИР - сключени договори, усвоени финансови
средства и резултати от приключени проекти. Общият брой договори по
оперативните програми за ЮИР е 631бр., от които най-голям брой проекти има
област Бургас - 223бр., следван от област Стара Загора -192бр., Ямбол -101 бр. и
област Сливен - 97бр.
От общата стойност на сключените договори в страната (2 573 879 795лв.) към
01.11.2012г., Югоизточен район бележи дял от 47% (1 199 121 359лв.) като област
Бургас е с най-висок дял - 26% (671 262 047лв.) , следван от областите Стара Загора
с 13% (337 494 463лв.), област Ямбол с 9% (224 826 970 лв.) и област Сливен с 5 %
(141 174 956 лв.). Въздействието и ефектът от успешното реализиране на проектите
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по оперативните програми на територията на Югоизточен район е база за постигане
на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие.
Участниците в заседанието бяха запознати с една от последните инициативи на
Съвета на Европа: Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво,
която е възможност българските общини да кандидатстват за присъждането на Приза
Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
Членовете на Регионалният съвет, Представители в тематичните работни групи на
Оперативните програми (2014-2020г.) представиха информация относно дейността
на работна група за разработване на Договора за партньорство и тематичните
работни групи за всяка от програмите.

Забележителностите на област Ямбол представени в
изложба в ОА
Изложба, представяща природните и исторически забележителности на
Ямболски регион е изложена в Областна администрация - Ямбол.
Експозицията с фотографии е предоставена от Регионален исторически
музей - Ямбол.
Сред представените забележителности на областта
са природния парк "Ормана" и поречието на река
Тунджа, както и исторически обекти - тракийското
скално светилище в землището на село Мелница,
късноантичната крепост "Малкото кале" край село
Воден и други.
Изложбата може да бъде разгледана във фоайето
на Областна администрация - Ямбол до 3 декември.
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2012 Г.
Седмица „Европа - България "
Петата

годишнина

от

членството

на

България в Европейския съюз предстои да
бъде отбелязана в област Ямбол чрез
различни публични събития на европейска
тематика.

Проявите

са

организирани

от

Областна администрация – Ямбол и са част от
Седмицата „Европа – България”, инициирана от
Администрацията

на

Министерски

съвет,

в

рамките на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския
съюз. Темата, обединяваща събитията в региона, е „5 години България в
Европейския съюз: реалните резултати от членството за жителите на област Ямбол”.
Конкретно мероприятията ще се проведат от 11 ч. на 4 декември в читалище
„Просвета 1910”, село Тенево, община „Тунджа” и в 15 ч. на същия ден в синия салон
на читалище „Съгласие 1862”, Ямбол. За 6 декември от 17.30 ч. е заплануваното
събитието в град Елхово, а мястото е залата на читалище „Развитие 1893”.

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ПО
ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
BG051PO001-1/4/5/6.0.01 „Интегра”
На 12.11.2012 г., Министерство на труда и социалната политика чрез Главна
дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти"(в качеството си
на Договарящ орган), обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-1/4/5/6.0.01 „Интегра". Конкретни бенефициенти по
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горепосочената процедура са община Бургас, община Видин, община Девня и
община Дупница.
Цел на настоящата процедура: Да допринесе за повишаването качеството на живот
и трайната интеграция на най-маргинализираните общности чрез прилагане на
интегриран

подход

в

съответните

общини.

Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата
процедура за целия програмен период е в размер на
Община Бургас - до 1 750 000 лв.
Община Видин - до 1 750 000 лв.
Община Девня - до 1 750 000 лв.
Община Дупница - до 1 750 000 лв.
Териториален

обхват.

Място

на

изпълнение.

Дейностите се изпълняват на територията на Република България Допустими
дейности:
По

настоящата

процедура

допустимите

дейности

са

обособени

в

четири

направления:
I. Направление „Достъп до заетост";
II. Направление „Достъп до образование";
III. Направление „Социално включване";
IV. Направление „Мерки за трайна десегрегация".
Настоящата покана за подаване на проектно предложение е без краен срок.
Комисия ще оценява проектните предложения периодично съгласно индикативен
предварително обявен календарен график , както следва:
- І сесия - оценка на получените проектни предложения до 14 януари 2013 г.;
- ІІ сесия - оценка на получените проектни предложения до 15 февруари 2013 г.;
- III сесия - оценка на получените проектни предложения до 29 март 2013 г.
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Дейностите, предвидени в проектното предложение следва да приключат не по-късно
от 31.10.2015 г. www.eufunds.bg.

BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността"
На 02.11.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за
подбор на проекти BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността" по приоритетна ос
5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", област на
интервенция 5.2. "Социални услуги за превенция на социалното изключване и
преодоляване на неговите последици", Оперативна програма «Развитие на
човешките ресурси».
Настоящата процедура се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд. Общият бюджет на процедурата е 29 275 207 лева.
Процедурата е двукомпонентна:
Компонент І - Социални услуги в подкрепа на социалното включване на лица,
настанени в Домове за деца, лишени от родителска грижа;
Компонент ІІ - Социални услуги за лица с физически увреждания, психични
разстройства и умствена изостаналост, чакащи настаняване в специализирана
институция.
Основната цел на схемата е да гарантира правото на живот в общността на лица,
настанени в Домове за деца, лишени от родителска грижа и на пълнолетни лица с
физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост. За
постигане на целта се предвижда разкриване на нови форми на социални услуги в
общността и налагане на нов вид социална работа, включваща социална защита,
реална интеграция, рехабилитация, консултация, посредничество, обучение и
пълноценно включване в живота на общността на лицата.
Настоящата процедура се реализира в периода 2012- 2014 г.
Крайният срок за прием на проектни предложения е 07.01.2013 г., 17.00 ч.

BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността"
На 02.11.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за
подбор на проекти BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността" по приоритетна ос
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5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", област на
интервенция 5.2. "Социални услуги за превенция на социалното изключване и
преодоляване на неговите последици", Оперативна програма «Развитие на
човешките ресурси».
Настоящата процедура се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд. Общият бюджет на процедурата е 29 275 207 лева.
Процедурата е двукомпонентна:
Компонент І - Социални услуги в подкрепа на социалното включване на лица,
настанени в Домове за деца, лишени от родителска грижа;
Компонент ІІ - Социални услуги за лица с физически увреждания, психични
разстройства и умствена изостаналост, чакащи настаняване в специализирана
институция.
Основната цел на схемата е да гарантира правото на живот в общността на лица,
настанени в Домове за деца, лишени от родителска грижа и на пълнолетни лица с
физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост. За
постигане на целта се предвижда разкриване на нови форми на социални услуги в
общността и налагане на нов вид социална работа, включваща социална защита,
реална интеграция, рехабилитация, консултация, посредничество, обучение и
пълноценно включване в живота на общността на лицата.
Настоящата процедура се реализира в периода 2012- 2014 г.
Крайният срок за прием на проектни предложения е 07.01.2013г., 17.00 ч.

ДРУГИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
Започва събирането на предложения за Посланическия фонд за
опазване на културното наследство 2013 г.
Посолството на САЩ в София има удоволствието да съобщи, че започва да приема
предложения за 2013 г. за участие в конкурентната световна програма за съхранение
на културното наследство – Посланически фонд за опазване на културното
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наследство.
Фондът оказва финансова подкрепа за проекти в следните три категории:


Културни обекти, включително /но не само/ исторически сгради и места,
религиозни обекти, паметници и археологически обекти.



Предмети на културата и колекции от музеи, културни обекти или от други
подобни институции, сред които археологически и етнографски предмети,
картини, скулптури, ръкописи, фотографски и филмови колекции, както и обща
музейна консервационна дейност.



Форми на традиционната културна изява, включително традиционна музика,
ритуали, знания, езици, танц, драма и занаяти.

Миналогодишните субсидии варираха от 15 000 до 194 000 долара, със средна
стойност 66 000 долара за проект.
Максимално времетраене на проекта: 24 месеца, разделено на два 12-месечни
бюджетни периода.
Получатели

на

субсидиите: Получателите

на

субсидии

могат

да

бъдат

неправителствени организации, музеи, Министерството на културата или сродни на
тях институции.
Участие в разходите: Посолството приветства подялба на разходите, дарения по
същество и други форми на участие във финансирането на проектите.
Как

да

кандидатствате? Информация

за

специфичните

изисквания

към

предложенията и адреса, на който те да бъдат изпращани, ще намерите на уебсайта
на

Посолството

на

САЩ:http://photos.state.gov/libraries/bulgaria/231771/PDFs/amb_fund2013.pdf
Краен срок: Крайният срок за получаване на предложенията е 10 декември 2012 г.
Посланическият фонд за опазване на културното наследство е създаден от
правителството на САЩ през 2001 г., за да подпомага опазването на културното
наследство по целия свят. От 2001 г. Фондът е предоставил субсидии за над 700
проекта в над 120 страни на обща стойност от 36 милиона долара. Всяка година
американските

посолства

по

света

събират

предложения

за

проекти.

От 2001 г. насам Фондът е предоставил 194 380 долара в подкрепа на български
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културни обекти. Тази година проектът за консервация на църквата „Св. Тодор” в
Бобошево стана шестият проект за опазване на културното наследство в България,
субсидиран по тази програма. Правителството на САЩ дари 38 790 долара за
консервацията и реставрацията на църквата от 11-ти век. Тази сума бе допълнена
със субсидия от 38 000 лева и от българското Министерство на културата.

“It’s about ability!” Младежки видео конкурс на УНИЦЕФ
Краен срок: 15 декември 2012 г.
Всяка година УНИЦЕФ публикува доклад, наречен „Състоянието на децата по света”.
Следващата година, темата ще бъде относно децата с увреждания. УНИЦЕФ кани
млади хора от целия свят, до 25 годишна възраст, да се присъединят към младежкия
видео конкурс на УНИЦЕФ - „It’s About Ability”.
Чрез видео филм участниците трябва да отразят темата за децата с увреждания,
независимо дали от личен опит или според случващото се в световен мащаб.
Филмите трябва да са до 1 минута и могат да бъдат всякакъв жанр - от драма до
комедия, фантастика, документален филм, анимация или игрален филм.
Жури от професионалисти и младежи от цял свят ще подбере печелившото видео,
което ще бъде включено в кампанията „Състояние на децата по света”.

Европейската награда за иновации в публичната администрация
Краен срок:
15 февруари 2013 г., 17.00 ч. (брюкселско време)
Европейската награда за иновации в публичната администрация ще отличи деветте
най-иновативни инициативи, провеждани от публичните власти от цяла Европа, които
водят до подобряване на живота на гражданите, помагайки на фирмите и
стимулирайки
научните
изследвания
и
образованието.
Конкурсът е отворен за публичните администрации. Те могат да бъдат всяка
държава, регионален или местен орган, създаден по силата на националното
законодателство, като публичен орган и изпълнение на политиката на
правителството, например: министерства, регионални правителства, общини, и т.н.
Ще бъдат връчени наградите:
- 3x100 000 евро за инициативи за гражданите
- 3x100 000 евро за инициативи за фирмите
- 3x100 000 евро за инициативи за научни изследвания и образование
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Проект „Красива България” открива кампания за набиране на
кандидати за участие през 2013 г.
Проект „Красива България” при Министерство на труда и социалната политика
открива кампания за набиране на кандидати за участие през 2013 г., която ще
продължи до 28.01.2013 г. включително.
Кампанията е оповестена в интернет-страницата на Проект „Красива България”
(www.beautifulbulgaria.com) чрез обява, съдържаща информация относно мерките, по
които може да се кандидатства, финансовата рамка и условията за допустимост на
проекто-предложенията
и
изискуемите
документи.
Допълнителна и конкретна информация може да се получи на телефоните на Проект
„Красива
България”:
- 02/981 39 42 и 02/811 96 74 – централно звено в гр. София;
- 02/987 39 80 и 02/811 94 09 – регионално звено в гр. София;
- 0887 55 33 96 – регионално звено в гр. Стара Загора;
- 082/82 23 94 и 0885 68 68 84 – регионално звено в гр. Русе.
Проект „Красива България” (ПКБ) е част от програмата на Министерство на труда и
социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата, стимулиране на
заетостта в страната и постигане на устойчива заетост на работната сила в общините
и населените места. Той подкрепя проекто-предложения за изграждане, обновяване и
поддържане на социалната инфраструктура и се финансира в рамките на
утвърдените средства за активна политика на пазара на труда за съответната година
по бюджета на МТСП.
В ПЕРИОДА 26.11.2012 Г. – 28.01.2013 Г. ВКЛ. СЕ ПРОВЕЖДА КАМПАНИЯ ЗА
НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
ПРЕЗ 2013 Г.
МЕРКИТЕ, ПО КОИТО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА СА СЛЕДНИТЕ:
1. МЯРКА 01 „Подобряване на градската среда”
Допустими кандидати: Общини и областни администрации, държавни институции и
контролни органи, както и вписани от компетентните органи като юридически лица
религиозни институции (вкл. църковни настоятелства) и читалища, които са
собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното
стопанисване и управление.
Допустими проекти: СРР/СМР/КРР на сгради и съоръжения или самостоятелни
обекти в тях, които по Приложение №2 към Наредба №1/2003 г. за номенклатурата на
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видовете строежи на МРРБ са за: административно обслужване; обществено
обслужване в областта на културата и изкуствата; обществено обслужване в
областта на вероизповеданията с култово и религиозно предназначение; обществено
обслужване в областта на транспорта и електронните съобщения; граждански
ритуали, общежития, почивни домове; трайно задоволяване на обществените
потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм,
както и за провеждане на спортни, културни и други мероприятия. По Мярка 01 могат
да се финансират и прилежащите външни пространства на изброените обекти и
обекти със статут на недвижими културни ценности, по смисъла на Закона за
културното наследство, мемориални и открити обекти за спортни и културни
дейности.
2. МЯРКА 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”
Допустими кандидати: Общини и областни администрации, държавни институции и
контролни органи, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани
права за тяхното стопанисване и управление. По тази мярка могат да кандидатстват
и регистрирани по ЗЮЛНЦ юридически лица с нестопанска цел и неправителствени
граждански организации, но само в партньорство със съответната община, която е
собственик на оферирания обект.
Допустими проекти: СРР/СМР/КРР на сгради или самостоятелни обекти в тях,
които, съгласно номенклатурата на Приложение №2 към Наредба №1 НВС на МРРБ,
са за: образование и наука (детски градини, училища и обслужващи звена по Закона
за народната просвета, висши училища по Закона за висшето образование, сгради и
съоръжения за постоянните научни звена, академичните специализирани звена,
общоакадемичните помощни звена и звената, извършващи стопанска дейност по
Закона за Българската академия на науките); обществено обслужване в областта на
здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ,
центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни); обществено обслужване в
областта на социалните услуги, които не са от резидентен тип (дневни центрове,
звена „Майка и бебе” и центрове за обществена подкрепа). По Мярка 02 могат да се
финансират и прилежащите външни пространства на изброените обекти.
3. МЯРКА 02-01 „Социални услуги от резидентен тип”
Допустими кандидати: Общини, които са собственици на оферираните обекти, и
регистрирани по ЗЮЛНЦ юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност в областта на социалните дейности, но само в
партньорство със съответната община, която е собственик на оферирания обект.
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Допустими проекти: СРР/СМР в съществуващи сгради (или самостоятелни обекти в
тях) или СМР за ново строителство с цел предоставяне на социални услуги
резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за временно
настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и приют).
4. МЯРКА 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове”
Допустими кандидати: Общини и държавни институции, които са собственици на
оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и
управление.
Допустими проекти: СРР/СМР на сгради, които са действащи социални домове, но
само за възрастни хора с увреждания (дом за възрастни хора с умствена
изостаналост, дом за възрастни хора с психични разстройства, дом за възрастни хора
с физически увреждания, дом за възрастни хора със сетивни нарушения и дом за
възрастни хора с деменция) и домове за стари хора.
По тази мярка могат да се финансират и СРР/СМР за обновяване на сгради и
промяна предназначението им от социални домове за деца в домове за възрастни
хора с увреждания или в домове за стари хора.
ФИНАНСОВАТА РАМКА НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ ПРОЕКТИ Е В ЗАВИСИМОСТ
ОТ МЯРКАТА.
ПО МЕРКИ 01 и 02 максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ
за финансиране обект е 300 000 лв. с ДДС, като съфинансиращата вноска от
кандидата е най-малко 50%, а финансирането от ПКБ е най-много 100 000 лв. с ДДС.
Разпределението на общия бюджет за всеки обект по Мерки 01 и 02, при стойност за
СРР/СМР/КРР под 180 000 лева с ДДС, е както следва:
- 95% за СРР/СМР/КРР;
- 5% за организация, оперативно управление и изпълнение от страна на ПКБ.
Разпределението на общия бюджет за всеки обект по Мерки 01 и 02, при стойност за
СРР/СМР/КРР над 180 000 с ДДС, е както следва:
- 90% за СРР/СМР/КРР;
- 5% за квалификационно обучение на регистрирани в ДБТ безработни;
- 5% за организация, оперативно управление и изпълнение от страна на ПКБ.
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ПО МЯРКА 02-01 максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ
за финансиране обект е 300 000 лева с ДДС, като съфинансиращата вноска от
кандидата е най-малко 20%, а финансирането от ПКБ е най-много 160 000 лв. с ДДС.
Разпределението на общия бюджет за всеки обект по Мярка 02-01, при стойност за
СРР/СМР под 180 000 лева с ДДС, е както следва:
- 95% за СРР/СМР;
- 5% за организация, оперативно управление и изпълнение от страна на ПКБ.
Разпределението на общия бюджет за всеки обект по Мярка 02-01, при стойност за
СРР/СМР над 180 000 с ДДС, е както следва:
- 90% за СРР/СМР;
- 5% за квалификационно обучение на регистрирани в ДБТ безработни;
- 5% за организация, оперативно управление и изпълнение от страна на ПКБ.
ПО МЯРКА 02-02 максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ
за финансиране обект е 600 000 лева с ДДС, като съфинансиращата вноска от
кандидата е най-малко 20%, а финансирането от ПКБ е най-много 320 000 лв. с ДДС.
Разпределението на общия бюджет за всеки обект по Мярка 02-02, при стойност за
СРР/СМР под 180 000 лева с ДДС, е както следва:
- 95% за СРР/СМР;
- 5% за организация, оперативно управление и изпълнение от страна на ПКБ.
Разпределението на общия бюджет за всеки обект по Мярка 02-02, при стойност за
СРР/СМР между 180 000 и 300 000 лева с ДДС, е както следва:
- 90% за СРР/СМР;
- 5% за квалификационно обучение на регистрирани в ДБТ безработни;
- 5% за организация, оперативно управление и изпълнение от страна на ПКБ.
Разпределението на общия бюджет за всеки обект по Мярка 02-02, при стойност за
СРР/СМР между 300 000 и 552 000 лева с ДДС, е както следва:
- 92% за СРР/СМР;
- 3% за квалификационно обучение на регистрирани в ДБТ безработни;
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- 5% за организация, оперативно управление и изпълнение от страна на ПКБ.
УСЛОВИЯТА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТО-ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ПО ВСИЧКИ
МЕРКИ НА ПКБ СА СЛЕДНИТЕ:
1. Посочената мярка във всяко проекто-предложение трябва да е съобразена с
допустимите обекти по съответната мярка на ПКБ;
2. Наименованието на всяко проекто-предложение следва да отразява точната
функция и местонахождение на обекта;
3. Недопустимо е проекто-предложенията да съвпадат с вече финансирани или
одобрени за финансиране обекти по други подобни програми и проекти;
4. Всяко проекто-предложение трябва да включва създаване на временни
работни места, като процент от заетите на обекта работници следва да са наети
безработни, регистрирани в ДБТ. Процентът на наетите безработни за обекти в
общини с ниво на безработица над средното за страната (по данни на Агенция по
заетостта към момента на кандидатстване) следва да е не по-малко от 50%, а в
общини с ниво на безработица под средното за страната (по данни на Агенция по
заетостта към момента на кандидатстване) – не по-малко от 30%.
Проектите, които не отговарят на 4-те условия, не се вписват в Централен
регистър на кандидатстващи проекти през 2013 г. (ЦРКП-2013), не се оценяват и
не се предлагат за одобрение от Управителния съвет на ПКБ.
КАНДИДАТСТВАНЕ, ОЦЕНКА И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТО-ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
Всеки кандидат може да получи информация и формуляри за кандидатстване от
трите регионални звена за изпълнение на ПКБ (РЗИПКБ) в градовете Русе, София и
Стара Загора или от интернет-страница: www.beautifulbulgaria.com. Служителите в
РЗИПКБ могат да консултират (по факс, телефон, електронна поща или на място)
кандидатите по отношение изготвянето на проекто-предложенията.
Кандидатите по всички мерки нямат ограничение за броя на внесените проектопредложения.
До 28.01.2013 г. включително, кандидатите по всички мерки на ПКБ трябва да
подадат в най-близкото РЗИПКБ следните документи, за всеки обект поотделно:
1. Подписано и подпечатано от кандидата заявление за участие в ПКБ
(Приложение – К-М01, и/или Приложение – К-М02, и/или Приложение – К-M02-01,
и/или Приложение – К-M02-02), съдържащо информация за обекта. В случай на
съсобственост на кандидатстващия обект, към заявлението се прилага нотариално
заверено пълномощно от всички съсобственици, упълномощаващи кандидатстващия
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да ги представлява пред ПКБ. В заявлението за участие кандидатът декларира, че
при одобрение на проекто-предложението за обекта:
- изпълнението му ще приключи в рамките на календарната година;
- същият ще се ползва по предназначение минимум 5 години след изпълнение
на проекта и усвояване на средствата, като ангажиментът за поддръжката му е на
собственика;
- разходите за изготвяне на инвестиционен проект, за съгласуването и
одобряването му от съответните инстанции и за строителен надзор (в изискуемите по
ЗУТ случаи) ще бъдат за негова сметка;
- ще преведе съфинансирането за обекта по банкова сметка на МТСП не покъсно от 30 дни след подписване на съответното споразумение с МТСП;
- при необходимост от провеждане на процедура „открит конкурс” за избор на
изпълнител на СМР/СРР/КРР, ще делегира права на възложител на обществена
поръчка по смисъла на чл. 7 от ЗОП (важи за кандидати, които нямат качеството на
възложител на обществена поръчка, като се прилага документ за съгласие на
бъдещия възложител на обществена поръчка);
- декларация по чл. 20 от Ръководство за дейността, организацията и
управлението на ПКБ (важи за кандидати, които не са бюджетни организации);
2. Заверено „вярно с оригинала” копие от документ за собственост на обекта (за
собствеността не трябва да има реституционни и други претенции);
3. Заверено „вярно с оригинала” копие от решение на общински съвет, във връзка
с чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети (важи за кандидати, които са общини),
или заверено „вярно с оригинала” копие от решение на управляващия орган (важи за
другите кандидати);
4. Заверено „вярно с оригинала” копие от протокол от заседание на Съвета за
сътрудничество към ДБТ, на което са обсъдени и подкрепени обектите в пакета с
предложения на кандидата, или писмо за подкрепа, подписано от членовете на
Съвета за сътрудничество;
5. Копие от документ, удостоверяващ вписване от компетентния орган на
религиозна институция или читалище като юридическо лице (важи за кандидати по
Мярка 01, които са религиозни институции или читалища);
6. Копие от документ, удостоверяващ вписване на юридическото лице с
нестопанска цел в Централния регистър при Министерството на правосъдието (важи
Областна администрация Ямбол, 8600 Ямбол, ул. Ж. Папазов 18
http://www.yambol.government.bg

21

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
за кандидати по Мярка 02 и Мярка 02-01, които са юридически лица с нестопанска
цел);
7. Копие от Удостоверение от Министерство на културата за регистрация на
недвижима културна ценност (важи за обекти, които са недвижими културни
ценности);
8. Копие от писмено становище от Министерство на културата, издадено по реда
на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за културното наследство, за съгласуване на
дейностите по чл. 151, ал. 1 от ЗУТ (важи за обекти, които са недвижими културни
ценности в техните граници и охранителни зони, с изключение на теренната
консервация). Становището може да се представи най-късно до датата на обявяване
на конкурса за избор на изпълнител;
9. Копие от писмо за подкрепа от ДАЗД и/или от АСП за последващо откриване
на социалната услуга (важи за обект за социална услуга по Мярка 02, но само в
случаите, в които същата предстои да бъде разкрита);
10. Копие от писмо за подкрепа от ДАЗД и/или от АСП за последващо откриване
на социалната услуга резидентен тип (важи за обект по Мярка 02-01, но само в
случаите, в които социалната услуга резидентен тип предстои да бъде разкрита);
11. Копие от писмо за подкрепа от АСП за последващо откриване на социалната
услуга (важи за обект по Мярка 02-02, но само в случай на обновяване на сграда и
промяна предназначението ѝ от социален дом за деца в дом за възрастни хора с
увреждания или в дом за стари хора);
12. Подписани и подпечатани от кандидата обобщени таблици за обектите
(Приложение – Обобщена таблица М01,М02, М02-01 и/или Приложение – Обобщена
таблица М02-02);
13. Скица/проект за заснемане на обекта и писмо от органа по чл. 148, ал. 2 от
ЗУТ, че за него не се изисква разрешение за строеж, или одобрен инвестиционен
проект (в изискуемите по ЗУТ случаи) с издадено и влязло в сила разрешение за
строеж. Одобреният инвестиционен проект и разрешението за строеж могат да се
представят най-късно до датата на обявяване на конкурса за избор на изпълнител;
14. Технически спецификации и подробна количествена сметка (Приложение –
Подробна количествена сметка при кандидатстване) към проекта за заснемане на
обекта или към инвестициония проект, доказващи количествата и видовете
СМР/СРР/КРР;
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15. Количествено-стойностна сметка за обекта (Приложение – Разчет КСС),
подписана и подпечатана от кандидата (при изчисляване на разходите за всеки обект
се взимат предвид двата основни компонента – разходи за материали и разходи за
труд, вкл. режийни и разходи за дейности, свързани със ЗБУТ и застраховки);
16. КСС, подробна количествена сметка и снимков материал за актуалното
състояние на обекта (панорамна снимка и снимки на компрометирани зони) на CD.
Всички постъпили в ПКБ проекто-предложения на кандидатите, съответстващи на
условията за допустимост, се вписват в ЦРКП-2013 и се оценяват чрез точкуване по
критерии за приоритет. Проектите, получили най-много точки по отделните мерки, се
предлагат на Управителния съвет на ПКБ за одобряване финансирането и
реализацията им през 2013 г. При получени равен брой точки, печели кандидатът с
предложено по-високо съфинансиране. Одобряването на проекто-предложенията от
Управителния съвет на ПКБ се извършва след приемане на НПДЗ-2013 от
Министерски съвет и след приключване на кампанията за набиране на кандидати за
участие по ПКБ през 2013 г.

Започна регистрацията за Третото национално състезание по
правопис на английски език Spelling Bee!
Краен срок: до запълване на местата
Третото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee ще се
проведе през пролетта на 2013 г. Второто състезание през миналата учебна година
привлече повече от 4 500 ученици от 200 училища в България!
Spelling Bee е състезание, при което състезателите “спелуват”, т.е. произнасят думи
на английски език буква по буква. Подготовката и участието в състезанието
стимулира интереса на учениците към английския език, помага им да подобрят
правописа и да обогатят речниковия си запас от английски думи, както и предоставя
на учителите иновативен подход за преподаване на английска лексика и граматика в
средния курс на обучение.
Състезанието е насочено изключително и само към ученици от 4 до 7 клас, на
възраст между 9 и 14 години, от всички общински и държавни училища в страната. То
се провежда в три етапа: училищен, регионален и национален. Участниците и
победителите във всеки етап получават сертификати и други награди, а за
финалистите ще бъде организиран едноседмичен летен езиков лагер.
Spelling Bee 2013 се организира от Корпус за образование и развитие - КОР ПлюС и
Корпус на мира в България с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за
България”. Състезанието се подкрепя от Министерство на образованието, младежта
и науката.

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

23

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
За
повече
информация
тел:
02/423-7393,
GSM:
0884/109-088.
Регистрацията започна на 5 ноември 2012 г. и ще продължи до запълване на
местата. Първите 100 училища, които се регистрират, ще участват безплатно в
състезанието, а останалите ще заплатят 20 лева такса участие за училище.
За повече информация и подробности: http://www.spellingbee-bg.com/

Българско състезание по творческо писане на английски език
Регистрацията
за
състезанието
ще
започне
през
декември
Новата версия на Българското състезание по творческо писане на английски език ще
се проведе през пролетта на 2013 г. Състезанието е създадено, за да насърчи
българските ученици да мислят творчески, пишат и се забавляват на английски език.
В състезанието могат да участват ученици от 6-ти до 12-ти клас, които учат английски
език в държавни и общински училища. Състезанието е разделено по възрастови
групи, и темите и изискванията на есетата са различни, в зависимост от възрастта на
учениците.
В деня на училищното състезание в рамките на един час участниците пишат есе на
английски език по една от зададените интересни теми (примерно, „Ако имахте
възможност да елиминирате един звук в света, какъв звук бихте елиминирали?”,
„Какво бихте направили с милион дини?” или „Какво щеше да е различно в света, ако
всички говореха един и същ език?”). Учениците пишат, без да използват речници,
учебници и други ресурси и се оценява предимно творчеството и оригиналността, а
не
граматиката.
Есетата се оценяват от регионално жури (което се състои от англоговорящи
специалисти и учители, и поне един човек, който говори английски като майчин език),
а най-добрите есета се изпращат на национално жури, което избира трите най-добри
есета
от
всяка
възрастова
група.
Българското състезание по творческо писане се провежда за първи път през 2011 г.
като част от „Международната олимпиада по писане”, проект на доброволци от
Корпус на мира в различни държави. През 2012 г. (втората година на състезанието)
повече
от
800
български
ученици
участват
със
свои
есета!
През 2013 г. състезанието се организира от доброволците от Корпус на мира
България в сътрудничество с Корпус за образование и развитие - КОРПлюС и с
подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката.
Повече информация ще можете да намерите на www.corplus.org през м. ноември
2012 г. Регистрацията за състезанието ще започне през декември.

Фонд за демокрация на ООН: Покана за проекти на гражданското
общество
Краен срок: 31 декември 2012 г.
Фондът (UNDEF) ще се предостави безвъзмездни средства, вариращи от 50 000 до
40 0000 щ.д. за проекти, които укрепват гласа на гражданското общество, насърчават
човешките права и насърчават участието на всички групи в демократичните процеси.
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Основната цел на Фонд за демокрация на ООН е подкрепа на демокрацията чрез
овластяване на гражданското общество. Проекти,подкрепени от фонда се реализират
в развиващите се страни, в общества в преход и в сложна среда. Проектите са в шест
основни области: развитие на общностите; върховенството на закона и човешките
права; инструменти за демократизация; предоставяне на повече права на жените,
медийни
и
младежки
проекти.
UNDEF разпределя 70 на сто от ресурсите на програмата си във за проекти, които се
реализират в една страна, а останалата част от 30% е за глобални / регионални
проекти. Това означава, че местните НПО имат по-добри шансове за получаване на
безвъзмездни средства за своите проекти от международните организации, които
работят в различните региони.
http://www.un.org/democracyfund/News/NFU09Nov12.html

Декада на ромското включване/ Покана за подаване на проекти
Краен срок: 10 декември 2012 г.
Могат да кандидатстват ромски организации на гражданското общество от: Албания,
България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Унгария, Македония, Черна гора,
Румъния,
Сърбия,
Словакия
и
Испания.
Размер
на
грантовете:
25
000
35
000
евро
на
проект.
Целия бюджет е 360 000 евро. Общата цел на безвъзмездната финансова помощ е
да се стимулира по-активно участие на гражданското общество "в Декада на
ромското включване и други политики, свързани с приобщаването на ромите, поспециално
рамката
на
ЕС.
Специфични
цели
на
безвъзмездната
финансова
помощ
са:
- гарантиране на участието на гражданското общество в международните процеси на
Десетилетието на ромското включване и рамка на ЕС чрез участие в съответните
международни
събития;
- поощряване и диалог между властите и ромските общности относно изпълнението
на Десетилетието;
- осигуряване на средства за разпространение на информация за цели и задачи,
както и друга необходима информация за Декада на ромското включване сред
ромите, както и на широката общественост на национално и международно ниво;
- осигуряване на участие на гражданското общество в наблюдението и изпълнението
на националните планове за действие на Десетилетието, включително чрез
предоставяне на съответната информация и опит на партньорите на Десетилетието.
http://www.romadecade.org/decade_focal_points_2013
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