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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

Областният съвет за развитие
съгласува на свое заседание
изготвената Междинна оценка на
Областната стратегия за развитие
на област Ямбол за периода 2005 –
2015 година.
Оценката онагледява степента на
изпълнение
на приоритетите в
Стратегията и ефикасността на
използваните механизми за тяхната
реализация, като дава препоръки за
подобряване качеството на тяхното
изпълнение,
вземайки
предвид
промените в макро-икономическата,
социална и политическа среда в
региона и страната.
Междинната оценка бе представена пред
областния управител Таня Димитрова,
заместник областния управител Нели
Кадиева и членовете на ОСР от Валери
Найденов,
консултант
стратегическо
планиране от организацията изготвила
оценката. Тя е изготвена на базата на
събрани данни за общия профил на
населението
в
Ямболска
област,
състоянието на регионалната икономика,
социалната
сфера,
екологията
и
особеностите в развитието на петте
общини в региона.
От доклада на консултантската фирма
става ясно, че Областната стратегия за
развитие на 100% съответства на
регионалната политика на ЕС и на
националната стратегия за регионално
развитие. Експертите са направили анализ
и оценка на степента на изпълнение на
целите във всяка една от петте
приоритетни оси.
Междинната оценка е изготвена на базата
на събрани данни за общия профил на
населението
в
Ямболска
област,
състоянието на регионалната икономика,
социалната сфера,
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екологията и особеностите в развитието на
петте общини в региона.
Най-добри резултати има постигнати в
следните насоки:
- По Приоритетна ос 3, цел Създаване
на условия за трудова и социална
реализация на хората в Ямболска
област. Този резултат се дължи най-вече
на активността на местните власти,
социалните партньори и гражданските
организации на местно и регионално ниво
в подготвянето на проекти и търсенето на
възможности за тяхното финансиране.
- Приоритетна ос 1, Специфична цел
Повишаване
на
регионалната
конкурентоспособност на основата
на икономика на знанието и
- Приоритетна ос 5, Специфична цел
Координация
на
дейността
на
местните структури в областта.
По-малък е отбелязаният напредък в
сферите
на
инфраструктурата
и
развитието
на
регионалното
и
трансгранично сътрудничество.
През 2010 г. най-голям размер на
реализираните средства се наблюдава при
Приоритетна ос 1 и 3, съответно над 9
мил.лв. и над 18 мил.лв.
Като области, в които са необходими
допълнителни
усилия,
се
посочват
изграждането на канализационна мрежа,
проекти за опазване на околната среда, и
изграждането на устойчив административен
капацитет за изпълнение, мониторинг и
оценка на местните и регионални проекти.
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Финансиране на приоритетни
инфраструктурни обекти
7 милиона лева са за ремонт на Път І-7 от
републиканската пътна мрежа на Ямболска
област. Средствата са разчетени за
рехабилитацията на път 1-7, участък
Ямбол - Елхово. При отпускане на
средствата бе отчетена важноста на
основния път за ГКПП "Лесово", засиленият
международен транспортен трафик между
България
и
Турция,
влошените
транспортно-експлоатационни условия в
този участък. Средствата се отпускат след
активното настояване, както на областния
управител,
така
и
на
народните
представители от ПП ГЕРБ и ангажираните
държавни и общински институции.

Министерски съвет гласува
предоставяне на финансови средства
от централния бюджет за 2011 година
към Министерство на регионалното
развитие и благоустройството за
финансиране
на
приоритетни
инфраструктурни обекти

Министерство на околната среда и
водите предоставя безвъзмездно на
община Стралджа, за управление и
ползване, находище на
минерална вода „Стралджа”
Решението на министър Нона Караджова
е във връзка със Закона за водите и
касае находищата на минерални води
изключително държавна собственост.
Находището се предоставя за срок от 25
години на общината, която трябва да
възложи допроучване на находището,
оценка на експлоатационните му ресурси
и възможни дебити, за издаване на
балнеологична оценка на качеството на
минералните води. Кметът на общината
се задължава да провежда мониторинг на
количеството
и
качеството
на
минералната вода.

Дали
минералната вода ще бъде предоставяна за
ползване безвъзмездно или след заплащане
на такса ще решава Общинският съвет, но
кметът трябва да проследи и осигурява
ползването на минералната вода, без да се
нарушават обществените интереси и в
интерес
на
населението.
Басейнова
дирекция Пловдив пряко ще контролира
правата и задълженията на община
Стралджа да ползва минералното находище
„Стралджа”.
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Минералните
извори
в
с.
Стефан
предоставени на община Болярово

Караджово,

С решение на министъра на околната среда и
водите находището на минерална вода в с.
Стефан Караджово, изключителна държавна
собственост, се предоставя на община Болярово
за безвъзмездно управление и ползване за срок от
25 г.

Според условията на решението, кметът
на общината получава право да
управлява предоставената минерална
вода
от
находището
в
Стефан
Караджово,
в
съответствие
с
изискванията на Закона за водите и
Плана за управление на речните
басейни. Кметът следва да възложи
допроучване на находището за оценка на
експлоатационните ресурси, технически
възможните дебити на съоръженията,
издаване на балнеологична оценка за

качеството
на
минералните
води,
определяне на зона за защита на
находището и санитарно-хранителните
зони. Общински съвет – Болярово ще
вземе решение дали минералната вода
да бъде предоставяна за ползване
безвъзмездно или след заплащане на
такса, но кметът на общината е длъжен
да осигури ползването на минерална
вода в интерес на населението и без да
нарушава обществените интереси.

Областна администрация Ямбол е изпълнила всички
технически препоръки и критерии в контекста на
присъединяването ни към шенгенското пространство
Това е становището на заместникминистъра
на
МВР
Димитър
Георгиев, след като на място лично
се убеди в извършеното до този
момент на Гранично контролнопропускателния
пункт
Лесово.
Заедно
със
заместник
областния
управител Димитър Иванов направиха
оглед на дейностите извършени на
границата и готовността на пункта. На
граничния пункт има изградена преграда,
която разделя входящия и изходящия
поток на автомобили, поставени са нови

бариери, нова маркировка, доставени са
и нови комплекти знамена. Всичко на
пункта е изправно и добре поддържано,
посочи
още
зам.-министърът
на
вътрешните
работи.
От
Областна
администрация
Ямбол,
чийто
ангажимент е поддръжката на пункта, се
справят много добре, подчерта зам.министър Георгиев. Той заяви още
задоволството
си
от
добрата
координация
между
Областна
администрация и ОД на МВР.
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ПРОГРАМИ- АКТУАЛНИ ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ

Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г."
Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на
видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза
ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА
СРЕДА 2007 - 2013 г."
Министерство на околната среда и
водите обявява процедура за директно
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова помощ с определен срок за
представяне на проектно предложение BG161PO005/11/3.0/03/24
„Теренни
проучвания на разпространение на
видове/оценка на състоянието на
видове и хабитати на територията на
цялата страна - I фаза".
По смисъла на § 1. т. 9 от
Допълнителните разпоредби на ПМС
121/2007 от 31 май 2007 г. за определяне
на
реда
за
предоставяне
на
безвъзмездна финансова помощ по
оперативните програми, съфинансирани
от Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз (посл. изм.
ДВ, бр. 95 от 3.12.2010 г.), конкретен
бенефициент по настоящата процедура е
Изпълнителната агенция по околна
среда (ИАОС) за дейности, свързани с
теренни проучвания на разпространение
на видове/оценка на състоянието на
видове и хабитати на територията на
цялата страна.
Конкретна цел на настоящата процедура
BG161PO005/10/3.0/03/24
е
да
се
подпомогне Изпълнителната агенция по
околна среда при осъществяването на
теренни проучвания на разпространението/
оценката на състоянието на видове и
хабитати на територията на цялата

страна.
Резултатите от теренните проучвания за
разпространението
и
оценката
на
състоянието на видове и хабитати ще
бъдат включени в Информационната
система към Националната система за
мониторинг
на
биологичното
разнообразие, която е в процес на
доизграждане в рамките на проект,
финансиран
от
Европейското
икономическо
пространство
(ЕИП).
Проектите ще се изпълняват на
територията на Република България,
континенталния шелф и изключителната
икономическа зона.
Индикативните
типове
дейности,
допустими
за
финансиране
по
настоящата процедура са:
 Проучване в защитените зони на
видове и хабитати, включени в
приложение
3
на
Закона
за
биологичното разнообразие (ЗБР)
и/или в Националната система за
мониторинг
на
биологичното
разнообразие (НСМБР) (с изключение
на видовете и хабитатите по
приложения 1 и 2 от ЗБР[1]);
 Проучване извън защитените зони:
проучване на видове и хабитати по
утвърдените списъци на НСМБР,
защитените видове от приложение 3
на ЗБР.
Проучванията ще се извършват по
утвърдени схеми за мониторинг и
методите за наблюдение и оценка,
утвърдени със заповед на министъра на
околната среда и водите.
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Подготовка на документация за
възлагане на обществени поръчки
за дейностите, предвидени да се
изпълняват от лица, различни от
бенефициента;
Проучвания, научни изследвания и
оценки, необходими за постигане
на целите, посочени в поканата за
кандидатстване;
Проверка и анализ на наличната
информация;
Теренни наблюдения;
Изработване на карти, наръчници
и ръководства;
Оценка
на
състоянието
на
проучените видове;
Юридически услуги, свързани с
постигане на целите, посочени в
поканата за кандидатстване;
Консултации,
организация
на
работни срещи и семинари;
Изготвяне
на
финансови
отчети/анализи;
Архивиране и съхранение на
документацията;

Обучение на компетентни органи участници в НСМБР;
 Закупуване на необходими за
изпълнение
на
теренните
проучвания технически средства и
консумативи.
Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ, която ще бъде
предоставена
по
процедура
BG161PO005/11/3.0/03/24
„Теренни
проучвания на разпространение на
видове/оценка на състоянието на
видове и хабитати на територията на
цялата страна - I фаза" възлиза на 10
000 000 лева (десет милиона лева).


Крайният срок за представяне на
проектното предложение е 02.05.2011
г., 17:00 ч. Проектните предложения се
подават в Министерство на околната
среда и водите, дирекция "Кохезионна
политика за околна среда", отдел
"Управление на програмата", бул. "Кн.
Мария Луиза" № 22, София 1000.

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с
определен срок за представяне на проектни предложения
по Оперативна Програма „Околна среда 2007 - 2013 г."
Министерството на околната среда и
водите
обявява
процедура
за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ
по
оперативна
програма "Околна среда 2007 - 2013 г." BG161PO005/11/3.1/02/23
„Разработване
на
планове
за
управление на защитени зони за
опазване на птици, които не се
припокриват със зони за опазване на
местообитания".
Процедурата по своята същност е
открита процедура за конкурентен подбор
на проекти с определен срок за
представяне на проектни предложения.
Потенциални
бенефициенти
по
настоящата процедура са:

•
Регионални инспекции по околна
среда и води (РИОСВ);
•
Изпълнителна агенция по горите
(ИАГ);
•
Регионални дирекции по горите
към ИАГ;
•
Общински администрации;
•
Нестопански
организации
регистрирани по Закон за юридическите
лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Конкретната
цел
на
процедура
BG161PO005/11/3.1/02/23 „Разработване
на планове за управление на защитени
зони за опазване на птици, които не се
припокриват със зони за опазване на
местообитания" е разработването на
планове за управление на защитени зони
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за опазване на дивите птици, които не се
припокриват със зони за опазване на
природните местообитания и дивата
флора и фауна. Съгласно Глава втора,
Раздел V от Закона за биологичното
разнообразие, както и Наредбата за
условията и реда за разработване и
утвърждаване на планове за управление
на защитени зони, за защитените зони
могат да се разработват планове за
управление.
Процедурата
за
безвъзмездна
финансова помощ се осъществява с
финансовата подкрепа на Европейския
съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Проектите трябва
да се изпълняват на територията на
Република България.
Примерните дейности, които могат да
бъдат финансирани по настоящата
процедура, са:
•
проучвания за целите на проекта;
•
инвентаризации;
•
анализ на налична информация;
•
картиране на местообитанията за
птици по Директива 2009/147/EО;

•
мониторинг на птици.
Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ, която ще бъде
предоставена
по
процедура
"BG161PO005/11/3.1/02/23 "Разработване
на планове за управление на защитени
зони за опазване на птици, които не се
припокриват със зони за опазване на
местообитания" е 3 000 000 лева (три
милиона лв.).
Пълният комплект на документите,
свързани с кандидатстването, включващ
Насоки за кандидатстване, Формуляр за
кандидатстване и приложенията към тях,
са публикувани на следните адреси:
www.ope.moew.government.bg
и
www.eufunds.bg.
Проектните предложения се подават до 9
май 2011 г. всеки работен ден от 9:00
до 17:00 часа в Министерството на
околната среда и водите, Дирекция
"Кохезионна политика за околна среда",
Отдел "Управление на програмата", бул.
"Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.

ОП„Развитие на конкурентноспособността на българската
икономика" 2007-2013
BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси
за технологичен трансфер”
Изпълнителна агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия Междинно звено по Приоритетни оси 1 и
2 на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 г. кани желаещите
да представят проектни предложения по
Приоритетна ос
1:
„Развитие на
икономика, базирана на знанието и
иновационните дейности", Област на
въздействие 1.2: „Подобряване на проиновативната
инфраструктура",
Oперация 1.2.1: „Създаване на нова и
укрепване
на
съществуваща
про-

иновативна
инфраструктура",
като
ОБЯВЯВА процедура за подбор на
проекти:
BG161PO003-1.2.02
„Създаване на нови и укрепване на
съществуващи
офиси
за
технологичен трансфер".
Основната цел на процедурата е да
насърчи развитието на националната
про-иновативна инфраструктура като
предостави подкрепа за създаването на
нови и развитието на вече съществуващи
офиси за технологичен трансфер в
България като основен фактор за
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насърчаване на трансфера на ново
знание
и
технологии
от
научноизследователските
организации
към
преприятията с оглед подкрепа на
тяхното конкурентоспособно и устойчиво
развитие в дългосрочен план.
Приложимите режими на държавни
помощи
по
отношение
на
безвъзмездната
финансова
помощ,
предоставяна по настоящата процедура
за подбор на проекти, са както следва:
1) Регионална инвестиционна помощ режим
„групово
освобождаване"
съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, чл.
13 на Регламент на Комисията (ЕО) №
800/2008 от 6 август 2008 година.
2) Режим „de minimis" (минимална
помощ)
съгласно
Регламент
на
Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15
декември 2006 г.
Процедурата
за
безвъзмездна
финансова помощ се реализира с
финансовата
подкрепа
на
Европейския съюз чрез Европейския
фонд
за
регионално
развитие.
Проектите ще се изпълняват на
територията на Република България.
Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ по процедурата е
9 779 150 лева.
По Елемент „Инвестиции" допустими
за финансиране са следните дейности:
- Изработване на инвестиционни проекти
по смисъла на Закона за устройство на
територията (ЗУТ) за изграждане на нови,
преустройство или разширяване на
съществуващи офиси за технологичен
трансфер.
- Извършване на строително-монтажни
работи (СМР), свързани с изграждането
на
нови
или
разширяването
на
съществуващи офиси за технологичен
трансфер, като кандидатът или участник
в
обединението
кандидат
по
процедурата следва да има вещно право
върху обекта на СМР.
Придобиване
на
дълготрайни
материални активи (ДМА), необходими за
дейността на офисите за технологичен
трансфер
- закупуване на
офис

оборудване, както и специализирано
оборудване,
необходимо
за
обезпечаване на оперативната дейност и
услугите, предоставяни от подкрепените
офиси за технологичен трансфер.
По Елемент „Услуги, административни
и оперативни дейности" допустими са
следните дейности:
- Създаване на интернет страница за
нуждите на подкрепения офис за
технологичен трансфер и създаване на
виртуални
офиси
за
технологичен
трансфер;
- Обезпечаване на оперативната дейност
на офиса за технологичен трансфер:
 осигуряване
на
необходимия
персонал
за
изпълнение
на
оперативните
дейности
на
подкрепените офиси;
 ресурсно
обезпечаване
на
оперативната дейност на офисите за
технологичен трансфер - осигуряване
на необходимите консумативи за
оперативните дейности и услугите,
предоставяни
от
офисите
за
технологичен трансфер;
 изработване
на
технически,
финансови, икономически оценки и
оценки
на
интелектуалната
собственост на иновативни продукти,
процеси или услуги;
 услуги, свързани с оптимизиране на
технологии
за
производство,
респективно
за
създаване
или
реализиране на конкретен иновативен
продукт, процес или услуга;
 консултантски или юридически услуги,
свързани със защита правата върху
интелектуална
собственост
на
иновативни продукти, процеси или
услуги;
 разработване
на
бизнес
и
маркетингови стратегии за пазарна
реализация на конкретни иновативни
продукти, процеси или услуги;
 консултантски услуги от инженернотехнически характер, свързани с
процеса на внедряване иновативни
продукти, процеси или услуги;
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създаване
на
прототипи
на
иновативни продукти и/или процеси;
 провеждане на срещи и събития за
представяне
на
иновативни
разработки пред предприятия;
 участие в бизнес форуми, семинари,
конференции, панаири, изложения,
свързани с дейността на офисите за
технологичен трансфер;
 популяризиране на дейността на
офисите за технологичен трансфер подготовка,
изработване
и
разпространение на информационни
материали
за
представяне
на
дейността и услугите на офисите за
технологичен трансфер;
 участие
в
международни
и
национални мрежи на офиси за
технологичен трансфер.
- Консултантски услуги за изготвяне на
проектното предложение по настоящата
процедура - до 5 % от общите допустими
разходи по проекта, но не повече от
10 000 лв.;
- Визуализация на проекта - до 1 % от
общите допустими разходи по проекта,
но не повече от 5 000 лв;
- Одит на проекта - до 1 % от общите
допустими разходи по проекта, но не
повече от 4 000 лв.
Пълният пакет документи и Насоките за
кандидатстване по процедурата са
публикувани на следните интернет
адреси:
http://www.opcompetitiveness.bg/
и
http://www.ibsme.org/,
както
и
на
Единния информационен портал за обща
информация
за
управлението
на
Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз в Република
България: www.eufunds.bg.


Проектните предложения се подават в
териториалните звена на Междинното
звено на Оперативна програма „Развитие
на
конкурентоспособността
на
българската икономика" 2007-2013 г. Изпълнителната агенция на насърчаване
на малките и средните предприятия
(ИАНМСП) в градовете Благоевград,
Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив,
Русе, София, Стара Загора и Велико
Търново.
Настоящата процедура е процедура с
предварителен конкурентен подбор на
проекти с няколко крайни срока за
кандидатстване.
Крайни срокове за набиране на
Формуляри за предварителен подбор
на
проектни
предложения
по
процедурата през 2011 г.:
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Сесия 1 с краен срок за набиране на
Формуляри за предварителен подбор
на проектни предложения - 16 март
2011 г.
Сесия 2 с краен срок за набиране на
Формуляри за предварителен подбор
на проектни предложения - 18 май
2011 г.
Сесия 3 с краен срок за набиране на
Формуляри за предварителен подбор
на проектни предложения - 20 юли
2011 г.
Сесия 4 с краен срок за набиране на
Формуляри за предварителен подбор
на проектни предложения - 21
септември 2011 г.
Сесия 5 с краен срок за набиране на
Формуляри за предварителен подбор
на проектни предложения - 23
ноември 2011 г.
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Национален конкурс „Млади таланти” 2011 г.
Министерство
на
образованието,
младежта и науката обявява 13-ти
Национален конкурс „Млади таланти”
2011 г. за подготовка на научни или
иновационни проектни предложения в
следните
научни
области:
- естествени науки;
- информационни и комуникационни
технологии

- социални науки.
Краен срок: 30 април 2011 г.
Лице за контакти: М. Шахпазова, главен
експерт в Дирекция „Научни изследвания”
Тел. 02/ 92 17 546,
Е-mail: m.shahpazova@mon.bg
Допълнителна информация ще намерите
на сайта на Министерството.
http://www.minedu.government.bg

Конкурс на германската фондация за награди и грантове
за младежи
Фондация „Heinz-Schwarzkopf-Foundation Young Europe”, базирана в Берлин и
Хамбург, ежегодно връчва награда за „Млад европеец на годината”. Конкурсът е
организиран съвместно с Европейския младежки парламент, който предоставя
различни възможности за практическо обучение на младежи на възраст между 16
и 22 години.
За европеец на годината могат да бъдат
номинирани млади хора на възраст
между 18 и 28 години, които са
допринесли
с
дейността
си
за
интеграцията и по-доброто общуване на
европейско равнище. Наградата е в
размер на 5 хил. евро, които се дават за
шестмесечен стаж в екипа на член на
Европарламента, или в друга институция
на ЕС. Възможно е спечелилият да
използва средствата и за проект в
областта на евроинтеграцията. Крайният
срок за изпращане на кандидатурата е 30
септември.
Освен наградата „Млад европеец на
годината”, фондацията предоставя и
между 20 и 30 стипендии годишно.
Грантовете са по 550 евро, с които млади
хора могат да пътуват в друга европейска
страна, където да се запознаят с
различни социални
и
политически
проблеми. Изискването е след края на
престоя наградените със стипендията да
напишат есе, посветено на опита от
пътуването. В края на всяка година се

организира и конкурс за най-добър
пътепис.
Желаещите да се възползват от
грантовете могат да избират между
два крайни срока годишно - 1 март и 1
септември. Друга възможност, която
фондацията предлага на младежи от
Европа
и
Турция,
е
безплатно
едномесечно пътуване в 30 европейски
страни. На одобрените, на възраст между
17 и 25 години, ще бъде предоставена
картата за влак InterRail-Global Passes,
която по принцип струва 399 евро и дава
възможност за свободно пътуване в
рамките
на
един
месец.
За
повече
информация
посетете:
http://youth.mon.bg/.
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снимки, които не отговарят на темата
на
конкурса
или
влизат
в
противоречие
с
общоприетите
морални норми.

Министерство на
образованието, младежта
и науката
по повод Международната година на
младежта 12 август 2010 – 12 август
2011 обявява

2. Критерии за оценка:





НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА
ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ НА
ТЕМА „МЛАДЕЖТА В СЕЗОНИ”
1. Условия за участие:















Право на участие имат любители и
професионалисти
фотографи
на
възраст до 29 години;
Допускат се до 3 цветни снимки от
всеки участник;
Снимките трябва да са в дигитален
формат JPEG и да са направени след
12 август 2010 г.;
Участниците в конкурса да посочат в
заявлението: трите имена, година на
раждане, телефон, адрес, e-mail и
заглавие на фотографията;
Фотографиите да се изпращат на CD
диск и на физически носител
/фотографска хартия/ в размер 20 х
30 см, като на гърба да бъде посочено
заглавието и датата;
Участникът в конкурса трябва да
гарантира, че е носител на авторските
права и на правата за публикация на
творбата, както и че освобождава
Министерството на образованието,
младежта и науката от всякакви
претенции на трети лица, свързани с
използването
на
творбата
за
промоционалните цели на конкурса;
Участникът в конкурса предоставя на
Министерството на образованието,
младежта и науката правата за
публикация на творбата, с която
участва;
Министерството на образованието,
младежта и науката си запазва
правото да не допуска в конкурса

Интерпретация на темата;
Оригиналност на творбата;
Яснота на посланието;
Способност да се ангажира
вниманието на зрителя.

3. Награди – парични и предметни:






Ще бъдат присъдени първа, втора
и трета и до три поощрителни
награди;
Наградите ще бъдат връчени на
Международния ден на младежта
– 12 август 2011 г.;
С наградените и други избрани
фотографии
ще
бъде
организирана изложба.

4.
Срок
за
изпращане
на
фотографиите: до 1 май 2011 г.
5.
Адрес
за
изпращане
на
фотографиите и попълнената форма
за заявление за участие в конкурса:
Министерство
на
образованието,
младежта и науката
Отдел „Протокол”, /За фотоконкурса
„Младежта в сезони”/
Бул. „Дондуков” № 2 А 1000 София
За повече информация: тел. 02/ 92 17
733, 732, 688; e-mail: protokol@mon.bg
http://www.mon.bg/news-home/2009/10-0818_fotokonkurs.html
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Фотоконкурс
философия

„Доброволчеството като
и
начин
на
живот"

В рамките на проекта „Младежта стъпка
по
стъпка"
Фондация
„Астика"
обявява
Национален
фотоконкурс
на
тема:
„Доброволчеството като философия
и начин на живот”.
В конкурса могат да участват младежи на
възраст от 14 до 35 години от цялата
страна. Фотосите трябва да са с
тематична насоченост „Доброволчеството
като философия и начин на живот”. Те
трябва да отразяват моменти от
доброволчески акции и инициативи.
Участниците в конкурса могат да
изпратят фотосите си в .jpg формат по
имейл, на електронен носител (CD, DVD)
или на хартия. Изпратените фотоси ще
бъдат публикувани в интернет, както и
изложени в сграда с обществен достъп.

Най-добрите
фотоси ще
бъдат
отличените с
грамоти, а
победителите
ще
получат
предметна награда.
Творбите изпращайте на следните
адреси:
8000 Бургас, п.к. 290 (за фотоконкурса)
или на имейл:
astika2003@abv.bg
Краен срок: 21 ноември 2011 г.
Повече информация:
http://kulturninovini.info/news.php?page=news_show&nid
=10587&sid=7

Конкурс „Здравето е твое право!" на Сдружение „Къщата
за човешки права" за творби със социално послание
Сдружение „Къщата за човешки
права”,
организатор
на
Международния
фестивал
за
документални филми, посветени на
човешките
права
„Един
свят"
обявява конкурс на тема "Здравето е
твое право!"
Конкурсът е по повод третото издание на
фестивала от 4 до 10 октомври 2010 г.
Конкурсът е за творби със социално
послание на тема „Здравето е твое
право” - късометражно филмче, снимка,
песен,
мелодия, картина,
рисунка,
инсталация или друга свободна форма
на изразяване.
Здравната тематика ще бъде основен
фокус на предстоящия фестивал, който
ще
стартираме
с
изключително

интересния филм „2012: време за
промяна”! С него бихме искали да
опровергаем медийната и филмова
истерия за идването на края на света. Не
ни очаква край на света, а едно ново
начало и за да можем да се възползваме
от него, на първо място трябва да сме
физически, умствено и емоционално
здрави. Затова приканваме всички, които
биха искали да се присъединят, да ни
изпратят своите творби със социално
послание - “Да живеем в един по-добър
свят!”. Няма ограничения за възраст и
жанр.
Контакти: Георги Христов - 0885721389
e-mail:promo@bgoneworld.org

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