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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

В Елхово стартира проект за изграждане на
пречиствателна станция
Областният
управител
Димитър
Иванов участва в старта на проекта за
изграждане на пречиствателна станция
в Елхово.
Проектът „Проектиране и
строителство на пречиствателна станция за
отпадъчни води, довеждащ колектор и
частична рехабилитация на В и К мрежата в
град Елхово” е с бюджет 18 093 346 лв. и
срок на завършване февруари 2015 г.
„Поздравявам общинското ръководство и
цялата местна власт в Елхово за
реализацията на този важен за града проект,
чрез който ще бъде модернизирана В и К
мрежата и ще се реши проблема с наводненията от река Тунджа”, заяви в началото
на пресконференцията областният управител
Димитър
Иванов.
„Когато
се
работи
отговорно, нещата могат да се случват. За
мен като областен управител е удоволствие
да работя с такива дейни общини”, допълни гн Иванов и подчерта, че това не би било
възможно
без
сериозния
принос
и
ангажимент от страна на държавата.
От своя страна кметът на Елхово Петър
Киров благодари на правителството за
подкрепата и изрази увереност, че чрез
реализирането на проекта ще се реши и
големият
екологичен
проблем,
който
съществува в общината.
След завършване на пречиствателната станция общината вече ще покрие както
изискванията на националното, така и на европейското законодателство за
пречистване на отпадни води. Новоизградената станция ще обслужва 11 000 жители,
а сред другите дейности е също изграждане на нов довеждащ колектор, нови главни
и канализационни колектори, рехабилитация на 1 894 м. второстепенна
канализационна мрежа, на 330 м. водопроводна мрежа и изграждане на нови 980 м. В
и К мрежа в индустриалната зона на града.
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния
бюджет на България чрез ОП „Околна среда 2007-2013”.
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Областният управител осигури техника на ОУ "ПБЗН"
След поредица разговори с министъра на отбраната Аню Ангелов с решение
за безвъзмездно предоставяне от Министерство на отбраната на
областния управител на област Ямбол е предоставена техника за нуждите
на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” –
Ямбол. Предоставената техника включва няколко ЗИЛ-а, цистерни за вода,
оборудване и части за специализирани машини. Тази техника е необходима на
пожарната за овладяване на големи по площи пожари. Практиката тази година
показва, че в областта преобладават пожарите в сухи треви и горски насаждения, на
пресечени терени, които бързо се разрастват и обхващат голяма площ.
Предоставената от МО техника е съгласувана с нуждите на ОУ”ПБЗН” Ямбол.

Основният ремонт на път І-7 продължава със средства
от държавата
Осигурени са средствата от държавата за продължаване основния ремонт
на път I-7 Окоп – Елхово – ГКПП Лесово, в участъка с. Коневец - Елхово. Това
съобщи на пресконференция областният управител Димитър Иванов. От държавния
бюджет Министерски съвет отпусна 4 200 000 лв. за този важен за областта обект. С
усилията и на народните представители от ПП ГЕРБ от областта и на областния
управител средствата са факт. След лабораторните изследвания до края на
септември стартира ремонта. Изпълнител е Дружество „Дианополис” с водещ
партньор „ПСФ Мостинженеринг”.
Като приоритети за следващите месеци областния управител набеляза няколко
инфраструктурни проекта - довършване на път І-7 „Окоп-Елхово”, ангажиментите по
пускането на АМ „Тракия” и по специално ЛОТ 4 и не на последно място
ангажиментите по стартиране дейностите но новата Болница на областта, един от
най-важните в социално отношение проекти, за които ще работи областния
управител.
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Официално бе открита новата учебна 2012-2013 г.
Областният управител на област Ямбол
Димитър Иванов участва в откриването
на новата учебна 2012-2013 г. в няколко
училища в региона. Той се включи в
тържеството
на
Гимназия
„Св.Климент
Охридски” в град Елхово, а по-късно уважи и
празника на Професионална гимназия „Стефан
Караджа”.
Областният управител пожела на учениците
спорна учебна година, нови знания и приятни
мигове
в
училище. „Желая ви успешно завършване на
средното образование и нека то се превърне
само в една първа стъпка по пътя на бъдещите
ви
успехи”,
заяви
пред
присъстващите
гимназисти г-н Иванов.
По-късно през деня той се включи в
празненството на Математическа гимназия
„Атанас Радев” в Ямбол. По време на
тържеството директорът на гимназията Евгений
Иванов
изтъкна
успехите
на
техните
възпитаници и показа пред всички чекът за
10 000 лв., връчен лично от премиера Бойко Борисов по повод спечелените от
ученици медали на световни първенства.

Операция „Чист хоризонт” приключи
Операция „Чист хоризонт” приключи със заключителна пресконференция в
Областна администрация Ямбол, при домакинството на областния
управител на област Ямбол Димитър Иванов. В брифинга участие взеха
заместник-министърът на отбраната Валентин Радев, началникът на отбраната на РБ
генерал Симеон Симеонов, командващият сухопътни войски генерал-майор Стефан
Василев, областният управител на област Сливен Марин Кавръков, кметове и
институции пряко участвали предотвратявяне на последствията от Инцидента в
„Производствено-складова база Стралджа-Мараш на фирма Берета трейдинг”, с.
Лозенец. Презентация на извършените дейности по прочистване на района от
невзривени боеприпаси от формированията на Сухопътни войски на БА, представи
ръководителят на операция „Чист хоризонт” полковник Иван Сяров.
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ДЕН НА ДИАЛОГА
Организираният
от
Националното
сдружение на общините в Република
България Ден на диалога събра в
Ямбол народните
представители
Александър Стойков, Светослав Тончев и
Атанас
Мерджанов,
областният
управител Димитър Иванов, кметовете
на общините Ямбол, Елхово, "Тунджа",
Стралджа.
Темата
на
проведената
дискусия
бе:
Подобряване на средата за развитие на
общините през 2013 г.
Дискутирани бяха промени в законодателството касаещи местните финанси,
Проектозаконът за публичните финанси, очакванията на общините към бюджет 2013
и предстоящите промени и проблеми във водния сектор.

Димитър Иванов на регионална конференция
"Управление при бедствия"
Областният управител Димитър Иванов
участва в регионална конференция на
тема „Управление при бедствия – роля
и отговорност на държавата и местната
власт” на 25 септември /вторник/ в
Сливен. Събитието е по инициатива на
Областна администрация Сливен. На
него са поканени също и областните
управители на Бургас и Стара Загора.
На
конференцията
областните
управители представят опитът си при предотвратяване и контрол при сериозни
заплахи и обсъдят добри практики при управление на кризи.
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Заседание на Регионалния съвет за развитие на
Югоизточен район
Заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Югоизточен район
/ЮИР/
се
проведе
в
Областна
администрация
Ямбол
под
председателството на Димитър Иванов – областен управител на област
Ямбол.
Участие в заседанието взеха представители на
министерства, областните управители на Стара
Загора, Бургас и Сливен – Недялко Недялков,
Константин Гребенаров и Марин Кавръков,
заместник-областният управител на Ямбол
Нели
Кадиева,
кметове
на
общини,
представители
на
организациите
на
работодателите
и
работниците
и
на
академичните среди – университети и колежи
на територията на района. Гости на
заседанието бяха също и началниците на регионалните инспекторати по образование
на четирите области.
Акцентите на заседанието бяха обсъждане и
приемане на Годишната индикативна програма
за дейността на РСР на ЮИР през 2013 г.;
Национална
концепция
за
пространствено
развитие 2013 – 2025 г.; Представяне на SWOT
анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020г.;
Регионално сътрудничество в областта на
образованието и
обучението в Югоизточен
район.

Мерки за осигуряване условия за нормален живот и
работа през зимния сезон
Със заповед на областния управител Димитър Иванов е създадена необходимата
организация за предприемане на превантивни мерки и осигуряване на нормални
условия за живот и работа в Ямболски регион през зимния сезон на 2012 – 2013 г.
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Заповедта на областния управител е от 1 октомври 2012 г., на основание чл. 32 от
Закона за администрацията и чл. 64 от Закона за защита при бедствия. В нея са
регламентирани конкретните отговорности на кметовете на общини в областта, на
ръководителите на фирми и ведомства по отношение осигуряване нормалното
функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите на населението през
зимата.

Започна набирането на номинации за държавна награда
"Св.Паисий Хилендарски"
Министерство на културата започна набирането на предложения за
награждаване на творци с годишната държавна награда „Св. Паисий
Хилендарски” за 2012 г. Награда се връчва с цел стимулиране на български
творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции
и е учредена по силата на чл. 19 от Закона за закрила и развитие на културата.
Крайният срок, в който Областна администрация – Ямбол трябва да уведоми
Министерство на културата за номинираните за наградата творци от Ямболски
регион, е 21 октомври. До тогава кметовете на общини могат да представят в ОА
писмени предложения за номинации, заедно с мотивите, свързани с приноса на
твореца към националната културна идентичност и духовни ценности. Освен тях,
предложения за номинации могат да правят също културни институции и
неправителствени организации.

Картини на Стефан Бъчваров в Областна
администрация Ямбол
Изложба с произведения на ямболския
художник Стефан Бъчваров откриха в
Областна
администрация
Ямбол
областният управител Димитър Иванов
и директорът на Художествена галерия
"Жорж
Папазов"
Петър
Йорданов.
Събитието е факт само няколко дни след като
в Ямбол приключи традиционния пленер
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"Певецът на Тунджа", учреден в чест на
големия художник.
"Аз имах късмета да имам учители, които и
сега уважавам и с които съм говорил на "Вие"
цял живот. Това е усещане за различни нива.
Учил съм от моя великолепен учител Стефан
Бъчваров, заради когото станах художник,
поради причината, че той
беше един много благороден и добър човек и
аз като малък си внуших, че всички
художници са такива". С тези думи на друг известен ямболски творец - Иван Газдов,
областният управител Димитър Иванов откри изложбата. Той благодари и лично на
директора на Художествената галерия Петър Йорданов за съдействието и
отпускането на платната от фонда на галерията.
От своя страна г-н Йорданов поздрави областния управител за инициативата и
пожела салона на Областна администрация да продължи да бъде домакин на
изложби, представящи талантливи ямболски творци.
Изложбата с платна на Стефан Бъчваров ще гостува на Областна администрация до
15 октомври 2012 г.

ПОКАНИ ЗА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОНКУРСИ
BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното
образование и обучение в сътрудничество с
работодателите”
Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Главна дирекция
„Структурни фондове и международни образователни програми", в качеството си на
Договарящ орган по приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР, кани желаещите да
представят проектни предложения по Приоритетна ос 4 на ОП РЧР: „Подобряване на
достъпа до образование и обучение", област на интервенция 4.3 „Развитие на
системата за учене през целия живот" посредством схема BG051PO001-4.3.05
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„Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с
работодателите"
Основната цел на операцията е да се актуализира професионалното образование и
обучение чрез изграждане на образователни паркове между институциите за
професионално
образование
и
работодателите.
Специфични
цели:
• Привличане на местните работодатели в образователния процес в
професионалните
училища
и
професионалните
гимназии;
• Адаптиране на образователния процес към конкретните изисквания на местните
работодатели;
• Актуализиране на уменията на учители и ученици, в съответствие с конкретните
потребности
на
работодателите.
Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа
на
Европейския
съюз
чрез
Европейския
социален
фонд.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
Дейностите,
които
ще
получат
подкрепа
включват:
1. Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетентности,
необходими на местните работодатели, на основата на доказани потребности.
2. Актуализиране на училищните учебни планове, разработване и актуализиране на
учебни програми за задължително-избираема подготовка (ЗИП) и свободноизбираема подготовка (СИП) и изпитни материали, съвместно с партньора работодател.
3. Обучение на учители и ученици за придобиване на новите практически умения.
Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет
адреси:
http://sf.mon.bg, http://eufunds.bg, http://esf.bg, както и на https://eumis.government.bg
ПО НАСТОЯЩАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ МОЖЕ
ДА СЕ КАНДИДАТСТВА САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ В ИНФОРМАЦИОННАТА
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ (ИСУН).
Всички предложения за проекти
HTTPS://EUMIS.GOVERNMENT.BG

се

подават

на

следния

интернет

адрес:

Крайният срок за получаване на проектните предложения е до края на деня на 3
декември 2012 г.
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Управляващият орган на ОПАК обявява нова процедура за
централни администрации по подприоритет 2.2. на
програмата

Нови 20 млн. лева се предоставят по Оперативна програма „Административен
капацитет" (ОПАК), за повишаване на квалификацията на служителите в централните
и областните администрации чрез обучения в страната. Средствата са предвидени
по новата процедура по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна
администрация ", бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08. Ще бъдат финансирани
проекти за подобряване на професионалната компетентност на държавните
служители за по-ефективно и ефикасно изпълнение на техните задължения.
Проектни предложения ще могат да се подават до 20 ноември 2012 г., 17:30
ч. Централните и областните администрации ще могат да кандидатстват общо за 20
млн. лв., като минималната стойност за отделните проекти е 20 000 лв., а
максималният праг - 90 000 лв. Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на
12 месеца. Насоките и всички останали документи за кандидатстване са публикувани,
както тук, така и в рубриката "Нови процедури" на сайта на ОПАК:
http://www.opac.government.bg/. Въпроси могат да се задават най-късно до 30.10.2012
г. (вторник), а срокът за отговор на зададените въпроси от страна на Управляващия
орган на ОПАК е не по-късно от 09.11.2012 г. (петък). Управляващият орган ще
проведе информационни дни по процедурата в шестте района за планиране. Датите
и местата ще бъдат оповестени допълнително на сайта на програмата.

BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”
Агенцията по заетостта, в качеството си на договарящ орган, кани желаещите да
представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Повишаване
производителността и адаптивността на заетите"; Основна област на
интервенция2.3 „Подобряване условията на труд на работното място",
посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03
"Безопасен труд", чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти с
определен срок за кандидатстване в рамките на Оперативна програма
"Развитие
на
човешките
ресурси".
СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СЕ РЕАЛИЗИРА С
ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
СОЦИАЛЕН ФОНД.
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Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
ДЕЙНОСТИТЕ,
КОИТО
ЩЕ
ПОЛУЧАТ
ПОДКРЕПА
ВКЛЮЧВАТ:
• Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо
или на отделни елементи от нея;
• Mодернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти,
технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на
труд, както и закупуване на колективни средства за защита;
• Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
• Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на
труд;
• Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване,
технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и
безопасни условия на труд.
По настоящата схема за предоставяне на БФП, кандидатите могат да избират между
два начина за подаване на проектните си предложения:
1. Документите за кандидатстване се подават на ръка на хартиен носител в ДБТ в
областните градове;
или
2. Документите за кандидатстване се попълват изцяло в електронен формат и се
регистрират в Информационната система за управление и наблюдение на
Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН) - на интернет
адрес: https://eumis.government.bg.
Пълният комплект Насоки за кандидатстване и приложенията към тях са публикувани
на интернет страницата на Агенцията по заетостта по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси": http://www.az.government.bg/OPHR, както и
на http://esf.bg/
Краен срок за подаване/регистриране на проектните предложения е 26 ноември
2012 г.,16.30 ч.

ОПАК обявява процедура по подприоритет 2.2 за
общините на стойност 20 млн. лв.
Управляващият орган на ОПАК обявява днес нова процедура по подприоритет 2.2
„Компетентна и ефективна държавна администрация" за подбор на проекти,
покриващи определени изисквания за качество, с определен срок за кандидатстване.
Бюджетът на процедурата е 20 млн. лв. По нея ще могат да кандидатстват
общинските администрации, като Минималния размер на безвъзмездната финансова
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помощ за отделните проекти е 20 000 лв. , максималния 90 000 лв. Срокът за
изпълнение на проектите е 12 месеца, като крайния срок за подаване на проектни
предложения е 16.11.2012 г. (петък), 17.30 часа. Необходимите документи за
кандидатстване можете да намерите на Интернет страницата на ОПАК.

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ, ЗАЛЕСЯВАНЕ И ПРЕВАНТИВНИ
ДЕЙНОСТИ
От 16 октомври до 16 ноември тази година областните дирекции на Държавен фонд
„Земеделие" приемат заявления по мерки 223 „Първоначално залесяване на
неземеделски земи" и 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони. Финансовият
ресурс за мярка 223 е левовата равностойност на 37 492 443 евро, а за мярка 226 левовата равностойност на 27 196 608 евро.
Мярка 223 финансира създаването и поддържането на горски култури върху
неземеделски земи в общини с лесистост под 60% или в райони с риск от ерозия.
Увеличаването на горските масиви в равнинните райони помага да бъде намалена
ерозията и подобрен водният баланс. Фонд „Земеделие" покрива от 70% до 100% от
одобрените разходи по проекта.
Средствата по мярка 226 се отпускат за възстановяване на гори, пострадали от
горски пожари и други природни бедствия, както и за въвеждане и подобряване на
превантивни дейности, които да намалят опасността от пожари. Кандидатите
получават 100% от одобрените разходи по проекта.
Повече информация за мерките, както и документи за кандидатстване, ще откриете
на сайта на ПРСР http://www.prsr.bg/ в раздел „Мерки".

Международен фотографски конкурс на NG Kids 2012
Грабвай фотоапарата!
Открий интересни гледки и обекти. Снимай и ни покажи света през твоите очи!
Подбери и изпрати снимки, които да отговарят на една от четирите категории:
смешки, животни, хора, пейзаж. Опиши снимката с няколко думи на български и
английски език. Фотографиите, спечелили първите места в националния етап, ще
бъдат публикувани на страниците на списание NG KIDS България през декември
2012 г. и ще получат награди от образователен център по английски език BRITANICA.
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Те ще продължат участието си в международния конкурс. Голямата награда на
международния конкурс е пътуване до столицата на САЩ - гр. Вашингтон!
Участвай още сега!
Награди за националния етап:
Класираните на първо място във всяка категория ще получат целогодишен курс по
английски език в BRITANICA
Класираните на второ място във всяка категория ще получат летен курс по английски
език в BRITANICA
Класираните на трето място във всяка категория ще получат речник или книга,
осигурена от BRITANICA
*курсовете се провеждат в съществуващите филиали на езикова школа Британика
Изпращайте своите фотографии, придружени от подписано заявление за участие, на
адрес: София, 1303 ул. Отец Паисий 15, сп. National Geographic KIDS България
за Международния фотографски конкурс за деца, 2012
В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 6 до 14 години, живущи в
България, с изключение на деца на служители на Националното географско
дружество, Санома Блясък България АД, семействата им и лица, свързани с
фотографския конкурс.
Категориите за тази година са: Животни, Пейзажи, Смешки и Хора. Възможните
обекти са много - от екзотични пейзажи до необичайни сцени от ежедневието. В
конкурса можете да участвате с не повече от една фотография за всяка категория.
Изпратената фотография или снимки трябва да бъдат придружени от попълнено
заявление за участие и документ, гарантиращ авторството върху фотографията и
позволяващ използването й от National Geographic Kids България и издателство
Санома Блясък България АД, който можете да изтеглите на адрес
www.nationalgeographic.bg, рубрика „Конкурси”. Фотографии няма да се връщат.
Краен срок за участие: 31 Октомври 2012

Програма „Общностни решения”
Краен срок: 31 октомври 2012 г.
Програмата за професионално развитие е за най-добрите и ярки световни лидери в
общността, работещи в областите Прозрачност и отчетност, толерантност и
разрешаване на конфликти, екологични проблеми, и жените и въпросите, свързани с
равенството между половете. Избраните кандидати ще участват в четиримесечен
стаж в САЩ в местна неправителствена организация или правителствена агенция;
структурирано виртуално обучение и работа в мрежа чрез Online Community
Leadership Institute и, проектиране и изпълнение на последващи проекти в родните им
страни. Граждани от 56 страни могат да участват в програмата.
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