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Ремонтните дейности по Път І-7 започнаха
Ремонтните дейности на път І-7
Окоп – Елхово – ГКПП Лесово, в
участъка с. Коневец – гр. Елхово
стартираха
от
днес.
Областният
управител
Димитър Иванов и народният
представител от ПП ГЕРБ
Светослав Тончев проследиха
началото
на
дейностите.
Изпълнител на основния ремонт е
Дружество „Дианополис‖ с водещ
партньор „ПСФ Мостинженеринг‖,
който
гарантираха
бързо
и
качествено
изпълнение
на
поръчката
по
рециклиране
и
асфалтиране на близо 8 км. участък, в рамките на строителния сезон. При
благоприятни условия средата на ноември е разумен срок за приключване на
ремонтните дейности.
За продължаването и довършването на основния ремонт на един от най-важните
пътни участъци в областта - път І-7 държавата отпусна 4 200 000 лв. с личната
санкция и ангажимент поет от министър-председателя г-н Бойко Борисов. Освен
средствата отпуснати за този път вече са факт и ремонтните дейности.
За бързото и качествено изпълнение на ремонтните дейности по път І-7 Коневец –
Елхово е въведена временна организация на движението. Водачите на леки и
тежкотоварни автомобили се призовават да спазват ограниченията и за повече
търпение до пускане на основно ремонтирания път.

"Старт в кариерата" в Областна администрация - Ямбол
Две млади дами започнаха работа в Областна администрация – Ямбол по
Програма „Старт в кариерата”. Първият работен ден на Живка Тонева и Жени
Жекова бе понеделник, 15 октомври. С трудови договори от 12 октомври, те са
назначени за младши експерти в Дирекция „Административно-правно обслужване,
финанси и управление на собствеността‖, където в продължение на 9 месеца ще
подпомагат работата на служителите в администрацията.Живка Тонева е
професионален бакалавър по Стопанско управление и е завършила Висше училище
по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив /Земеделски колеж/.
Образованието на Жени Жекова пък е в областта на ИТ. Тя е придобила
бакалавърска степен по „Информационни и компютърни науки‖ от Бургаски свободен
университет.
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Министър Добрев откри информационен ден за
енергийна ефективност и зелена икономика
Българският бизнес е много по-енергоемък в сравнение с европейския и това
трябва да се промени, за да увеличим нашата конкурентоспособност”, с
тези думи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев откри в Ямбол информационен ден за представяне на програма
„Енергийна ефективност и зелена икономика” пред представители на
бизнеса, граждани и институции, свързани с европейските програми.
В събитието се включи също областният
управител Димитър Иванов, както и
кметът на Ямбол Георги Славов.
Преди старта на информационния ден,
министър Делян Добрев се срещна с
областния управител и кмета на града в
Областна администрация – Ямбол.
Процедурата за енергийна ефективност
се изпълнява по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика‖ 2007-2013 . Тя е
насочена към микро, малки и средни
предприятия и е съвместна инициатива
на Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Целта е
предоставяне на подкрепа за инвестиции в енергоспестяващи технологии и
технологии от възобновяеми енергийни източници, технологии за намаляване на
енергоемкостта на производството и неблагоприятното екологично въздействие.
Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2013 г., но министър Добрев насърчи
представителите на бизнеса в Ямболски регион да се включат с проектни
предложения възможно най-бързо, защото финансовите ресурси се разпределят на
принципа „първи по време, първи по право‖. Това означаване, че не се чака краен
срок, в който да бъдат събрани всички заявени проекти. „От старта на програмата в
края на юни вече са подадени 7 заявления, призовавам ви да се възползвате от
възможността, защото към момента повече от 90% от финансовият ресурс е на
разположение‖, допълни министърът.
За реализирането на програмата са осигурени 150 млн. евро безвъзмездна помощ и
още толкова за кредитиране на проектите. Министър Добрев обърна внимание на
извършената реформа в Оперативната програма, чрез което е достигната много поголяма ефективност в усвояването на средства. След направените промени е
достигнато ниво на договаряне от над 80%, а за 4 месеца за одобрените проекти по
програмата са разплатени повече средства, отколкото за цялата 2011 г.
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Областният управител изпрати предложение за носител
на наградата "Св.Паисий Хилендарски"
Областният управител Димитър Иванов предложи кандидатурата на проф.
Иван Димов Иванов – художник, график и живописец, преподавател в
Художествената академия в София за носител на годишната държавна
награда „Св. Паисий Хилендарски” за 2012 г.
Предложението е изпратено до Министерство на културата.
Художникът проф. Иван Димов е роден в с. Маломир и е свързан с ямболския край.
Това е само едно от основанията да бъде предложен за престижната награда от
община „Тунджа‖. Художникът е наричан интересен и провокативен съвременен
творец. През 2013 г. творецът ще отбележи 70-годишнина. Носител е на множество
национални и международни награди между които и националната награда „Захари
Зограф‖.
Имайки предвид приноса на проф. Иван Димов, в съхраняване и утвърждаване на
националната ни културна идентичност и духовни ценности, е предложен от област
Ямбол за носител на годишната държавна награда.

Готовността за зимата докладваха институциите пред
областния управител
За готовността на областта за зимния
сезон
докладваха
пред
областния
управител Димитър Иванов членовете на
Областния щаб за координация на
неотложни
аварийно-възстановителни
работи при бедствия в област Ямбол. На
заседанието на Щаба ръководителите и
представители на институции и общини,
ангажирани
с
темата,
представиха
извършените към момента превантивни
дейности и обсъдиха начините за подобряване
работа при тежка зимна обстановка.
Проверките на фирмите с договори за зимно поддържане на републиканската пътна
мрежа показват, че техниката, която ще се използва, все още не е готова на 100%.
Една от основните причини е, че все още продължават строителните дейности по
двата големи обекта – автомагистрала „Тракия‖ и път I-7 Окоп – Елхово. Фирмите
имат срок да въведат техниката в готовност за работа при зимни условия, след което
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ще последват нови проверки. Специално внимание институциите обърнаха на
фирмите да не допускат дублиране на машини за почистване на републикански и
общински пътища. Новото през тази зима е, че за почистване на първокласните
пътища и магистралата ще се използва сол и химически вещества, което е посъвременен метод.
„От тази година вече имаме и магистрала на територията на нашата област, която
трябва да функционира нормално и трябва да сме много добре подготвени, за да
няма изненади. Затова трябва да се уверим, че фирмите за зимно поддържане имат
готовност за работа. Не може обаче да допуснем строителството на пътища да
попречи на нормалното функциониране на републиканските и общински пътища през
зимата. Но най-важно за всяка институция при усложнена обстановка е живота и
здравето на хората‖, заяви Димитър Иванов.

ПОКАНИ ЗА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОНКУРСИ
Стартира процедура за подбор на проекти
„Ново работно място”
Обявена е процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.1.13 „Ново работно
място“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси―.
Процедурата има за цел да стимулира работодателите да наемат млади безработни
до 29-годишна възраст, като осигури подкрепа за инвестиционните разходи и
разходите за труд, свързани със създаването на нови работни места за целевата
група. Ще бъде дадена възможност за предоставяне на професионално обучение
и/или обучение по ключови компетентности на наетите младежи в зависимост от
потребностите на работодателя.
Допустими дейности:
степен и обучение по част от професия по първа, втора и трета квалификационна
степен - задължителна дейност.
ъгласно Европейската
квалификационна рамка по:
Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици―, Ключова компетентност 3
„Математическа
компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите―,
Ключова компетентност 4
„Дигитална компетентност" и Ключова компетентност 5 „Умения за учене― задължителна дейност.
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съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за
съответната година, както и дължимите от работодателя
осигурителни плащания към които се отнася разкритото работно място за период от 6
до 12 месеца на работодатели, за наемането на успешно завършилите обучението
лица - задължителна дейност.
не, необходими за създаването на нови
работни места за представителите на целевите групи - не е задължителна дейност.
Общият бюджет на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
е 18 000 000 лева.
Краен срок: 20 декември 2012 г., 16:30 часа.

BG051PO001-3.1.10 „Подобряване качеството на
професионалното обучение”
Министерство на образованието, младежта и науката в качеството си на Договарящ
орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", кани
Национална агенция за професионално образование и обучение, в качеството й на
конкретен бенефициент да подаде проектно предложение съгласно приложения
пакет документи за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
Номер и име на процедурата: BG051PO001-3.1.10 „Подобряване качеството на
професионалното обучение"
Цел на настоящата процедура:
Операцията е насочена към подобряване качеството на услугите по професионално
обучение на възрастни.
Специфични цели:
• Разработване и внедряване в практиката на центровете за професионално
обучение (ЦПО) на специализирани наръчници, насочени към усъвършенстване на
методологическата и методическа база за провеждане на обучение.
• Обучение на служители и обучаващи от ЦПО за прилагане на разработените в
наръчниците методи.
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 2 500 000 лв.
Териториален обхват. Място на изпълнение.
Дейностите се изпълняват на територията на Република България
Допустими дейности:
1. Анализ на актуалното състояние и идентифициране на потребностите от развитие
на компетентностите на персонала на ЦПО във връзка с осигуряването на качество и
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ефективност на професионалното обучение на възрастни, от гледна точка на
изискванията на пазара на труда и съвременните тенденции в теорията и практиката.
2. Разработване на специализирани наръчници за управленския и обучаващия
състав в ЦПО, насочени към подобряване на методологическата и методическа база
за планиране, организация и провеждане на професионалното обучение за
различните целеви групи.
3. Провеждане на работни срещи и заседания на фокус-групи с представители на
управленския и обучаващия състав в ЦПО за обсъждане на разработеното
съдържание на наръчниците и окончателно оформяне на съдържанието на
наръчниците, съобразно резултатите от проведените обсъждания.
4. Издаване и разпространение на наръчниците.
5. Подготовка, организиране и провеждане на обучения на управленския и
обучаващия състав в ЦПО в подкрепа на внедряването на включените в наръчниците
подходи, методи, инструменти и техники в практиката на центровете.
Проектното предложение се подава съгласно Изискванията, чрез Информационната
система за управление и наблюдение на структурните фондове в Република
България:
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 20 декември 2012 г.
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страница на
Договарящия орган - http://sf.mon.bg/ секция Актуално-Отворени програми, както и на
адреси www.eufunds.bg, www.esf.bg и https://eumis.government.bg/
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН
ПЪТ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ (ИСУН).
Проектното
предложение
се
подава
на
следния
интернет
адрес:
https://eumis.government.bg.

Покана по програма „Сътрудничество“ на
Седма рамкова програма
Обявена е покана за представяне на предложения по Седмата рамкова програма на
Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и
демонстрационни дейности (2007—2013 г.).
Поканата е в рамките на специфична програма „Сътрудничество―: Информационни и
комуникационни технологии.
Цел - По програма „Сътрудничество― се предоставя финансиране за проекти,
свързани с международно сътрудничество в рамките на Европейския съюз и извън
него. Програмата насърчава напредъка в знанието и технологиите в области,
съответстващи на основните такива в науката и изследванията.
Бюджет: 236 500 000 евро
Краен срок: 16 април 2013 г.
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НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"
обявява ІII сесия на конкурса за финансиране на:
- участия в международни културни форуми в чужбина на представители на
българската култура и изкуство;
- посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и
изкуствата.
Средства по програмата се отпускат по два модула:
- индивидуални пътувания с професионална ориентираност;
- колективни пътувания на професионални състави.
Третата сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на
месец декември 2012 година до края на месец март 2013 година включително.
Формуляр за кандидатстване може да бъде намерен в електронен вид на следните
адреси: www.ncf.bg и www.mc.government.bg
Документите за участие в конкурса (един екземпляр на хартиен носител и един
екземпляр на електронен носител - диск) се депозират лично в Национален фонд
„Култура‖ до 09.11.2012 г. (петък).
Адрес: София, бул."Ал.Стамболийски" № 17, ет.7, стая 713
Приемно време: понеделник – петък, 10.00 - 16.00 ч.
Не се приемат документи за участие в конкурса изпратени по поща, факс или e-mail.
За допълнителна информация:
Национален фонд ―Култура‖
тел. 02/ 981 08 13; 02/ 988 58 26

Участвайте в проекти на ЕДС
Краен срок: текущ
Националният център за младежка информация и международна младежка
мобилност (НЦМИМММ) информира българските младежи, че могат да участват в
Европейската доброволческа служба (ЕДС, известна още като EVS-European
Voluntary Service) - инициатива на Европейската комисия, която дава възможност на
момичета и момчета на възраст между 18 и 30 години да положат доброволен труд в
една от страните-членки на Европейския съюз (или извън него) в повечето случаи за
период от 6 до 12 месеца, работейки към социални, екологични и други, различни по
тематика младежки проекти в акредитирани от Европейската комисия организации.
Чрез помощта, която доброволците оказват в избраната от тях организация-домакин,
и практическия опит, придобит на място, младите хора преминават през така
нареченото неформално образование, чиято основна идея е да се научи нещо ново и
полезно извън академичната среда като се направи и преживее, което, от своя
страна, носи лично удовлетворение и увереност на младите хора. Целта на ЕДС е
младите хора да придобият практически опит в интересуваща ги сфера и завръщайки
се в родната си страна да приложат наученото. Европейската доброволческа служба
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е предизвикателство и дава ценен шанс за изява на всички младежи, които искат да
опознаят както своите скрити заложби, така и истинското, ежедневно лице на Европа
- Европа на нейните разнородни граждани и пъстра култура.
С финансиране от Европейската комисия, Програмата покрива разходите по престоя
на доброволеца, застраховка и 90% от стойността на пътуването до и от
посрещащата държава.
Всеки желаещ младеж може да подаде кандидатура към НЦМИМММ, попълвайки
формуляра за кандидатстване. Няма конкретен краен срок за кандидатстванекандидатурите се приемат текущо, но всеки кандидат следва да има предвид, че
процедурата по кандидатстване и отпускане на финансиране може да отнеме до 5-6
месеца.
За повече информация: http://informiram.eu/evs/.

Започва прием на проекти
за професионално обучение
и информационни дейности
по ПРСР
До 20 декември тази година Държавен
фонд „Земеделие" ще приема заявления
по Мярка 111 „Професионално обучение,
информационни дейности и разпространение на научни знания" от Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР). Бюджетът за този прием е 2 500 000 евро.
Схемата се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони. Средствата се отпускат за обучение чрез дългосрочни и краткосрочни
курсове, семинари, информационни сесии и работни срещи в сферата на
растениевъдството, в лесовъдството и животновъдството.
Подробните инструкции за кандидатстване ще намерите на следната
връзка:http://www.prsr.bg/attachment/documents/file_624.pdf.
Необходимите
документи ще откриете на сайта на ПРСР www.prsr.bg, в раздел „Мерки"/ „Мярка 111".
Кандидатите могат да получат и подадат заявления в Централно управление на ДФ
„Земеделие", София, бул. Цар Борис ІІІ 136.

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

9

