ОБЩИНА ПЛОВДИВ; ДИРЕКЦИЯ ”МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”
Тел./Факс: 032/656 433, 032/656 434, 032/656 427, 032/656 439 e-mail: euro@plovdiv.bg

Година IV, брой 01, м. януари 2008 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 15 декември – 31 декември, 2007 г.,
допълнихме нашата база данни със следните
възможности за финансиране на проекти,
обучения и стипендии:

1. Предложения за участие в проекти
2. Участие в конкурси и
възможности за обучения
и стипендии.
3. Общински план за развитие
2007 – 2013 г.
4. Приоритет 3, Цел 2, Мярка 1

1 - 10
11 - 16
16
17

Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна
инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие
Срок за кандидатстване – процедурата е без
определен срок за кандидатстване – до
изчерпване на финансвия ресурс.Финансираща
програма/Фонд; Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г. Сектор
Инфраструктура ; Бюджет; Общият бюджет
възлиза на 48 856 413 лева. Минималният
размер на безвъзмездната финансова помощ е
100 000 лв. , а максималният - 1 000 000 лв.
Географски обхват; Общини извън обхвата на
градските агломерационни ареали (вж. графа
“Кой може да кандидатства”) Краен срок за
кандидатстване: Целогодишен Бюджетна
линия: BG161PO001/4.1-01/2007; Донор,
Европейската комисия; Управляващ орган на
ОПРР е Главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие” в Министерство на
регионалното развитие и благоустройството.
Управляващият орган носи отговорност за
управлението на ОП РР, съгласно Регламент №
1083/2006г. Регионалните отдели на Главна
дирекция „Програмиране на регионалното
развитие”, разположени в центровете на 6-те
района за планиране, са звената, които
предоставят експертна помощ и оказват
съдействие на потенциалните бенефициенти по
разработване и представяне на проектни

предложения. Регионалните отдели приемат и
регистрират проектните предложения,
извършват оценка на административното
съответствие и оценка на допустимостта
изпълняват дейностите свързани с мониторинг
на съфинансираните по ОПРР проекти.
Договарящ орган на ОПРР -Управляващият
орган е и Договарящ орган, по смисъла на ПМС
№121/2007 г. за определяне на реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по
Програма ФАР на Европейския съюз,(обн. ДВ,
бр.45/2007 г.). Комитет за наблюдение на
ОПРР одобрява критериите за избор на
операции по ОПРР, осъществява наблюдение,
одобрява корективни мерки и др. функции,
произтичащи от Регламент (ЕС) 1083/2006г. и
ПМС №182 / 21.07.2006 г. Сертифициращ
орган е Дирекция “Национален фонд” в
Министерство на финансите. Съгласно чл. 61 от
Регламент (ЕС) №1083/ 2006г.,
Сертифициращият орган е отговорен за
сертифициране на разходите, извършени от
бенефициентите.
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Одитиращ орган е Дирекция „Одит на
средствата от ЕС” в Министерство на
финансите. Съгласно чл. 62 от Регламент (ЕС)
№1083/ 2006г., Одитиращият орган е отговорен
за извършване на одити, за проверка на
ефективното функциониране на системата за
управление и контрол на оперативната
програма. Централно координационно звено е
структурата, която координира и следи
изпълнението на целите на НСРР в процеса на
усвояване на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на ЕС в страната.
Тази функция се осъществява от дирекция
„Управление на средствата от ЕС” в
Министерство на финансите. Обща цел на
програмата: - Подобряване качеството на живот
и работната среда с по-добър достъп до
основните услуги и нови възможности за
повишена регионална конкурентноспособност и
устойчиво развитиe. Специфични цели на
програмата: - Изграждане на устойчиви и
динамични градски центрове, свързани с
техните послабо урбанизирани периферни
територии, като по този начин се увеличат
възможностите за просперитет и развитие. Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ
и енергийни мрежи за изостаналите райони. Повишаване на регионалния туристически
потенциал за развитие и маркетинг на
устойчиви, диверсифицирани, специфични за
региона туристически продукти с повисока
добавена стойност. - Мобилизиране на
регионалните и местни технически и
институционални възможности и ресурси за
осъществяване на политики за регионално
развитие. Основната цел на настоящата схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ е да осигури подходяща и рентабилна
образователна инфраструктура, допринасяща за
устойчиво местно развитие. Конкретни цели: Да се подобри, обнови и модернизира
образователната инфраструктура на
територията на 178 общини; - Да се осигури
социално включване и равен достъп на групите
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в неравностойно положение, малцинствата,
включително ромите. Допустими дейности за
финансиране /видове проекти/ по настоящата
схема са: - Ремонт, реконструкция, обновяване
на общински образователни институции детски
ясли и градини, обединени детски заведения,
начални, основни и средни училища, в това
число учебни зали, библиотеки, лаборатории,
спортни съоръжения, общежития, учебни
корпуси, вкл. прилежащото им дворно място; Доставка на подходящо оборудване за
общинските образователни институции – детски
ясли и градини, обединени детски заведения,
начални, основни и средни училища;
Оборудването, с което се кандидатства за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ трябва да е свързано с изпълнението на
съответните образователни услуги, които се
предоставят, т.е. да бъде свързано с целите и
цялостната концепция на проекта. - Извършване
на одити за енергопотребление на общинските
образователни институции; - Внедряване на
мерки за енергийна ефективност, включващи
топлоизолация, подмяна на дограма, локални
инсталации и/или връзки към системите за
топлоснабдяване, газоснабдяване в общинските
образователни институции; - Внедряване на
инсталации/съоръжения, основани на
използването на алтернативни възобновяеми
енергийни източници в общинските
образователни институции; - Подобряване на
достъпа за хора с увреждания до изброените погоре общински образователни институции.
Всички дейности обект на интервенции по
настоящата схема за предоставяне на
безвъзмездна помощ трябва задължително да
бъдат извършвани върху общинска недвижима
собственост. Предимство ще имат проектни
предложения за подобряване инфраструктурата
на образователни институции, обслужващи
повече от едно населени места в рамките на
една община или населени места от 2 или
повече общини.
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Предимство ще имат и проектни предложения
за подобряване инфраструктурата на
образователни институции, обслужващи крайни,
периферни населени места в рамките на една
община. За проекти, свързани с
Предимство ще имат и проектни предложения,
които отчитат потребностите на групите в
неравностойно положение, малцинаствата,
включително ромите. Ще се насърчават
проектни предложения с интегриран характер,
т.е. съдържащи поне 2 от изброените допустими
дейности за финансиране. Недопустими
дейности/проекти за финансиране по
настоящата схема са: - Дейности на
територията на общините извън обхвата на
посочените в графа “Кой може да кандидатсва”;
- Проекти насочени към държавна недвижима
собственост - Проекти насочени към частна
недвижима собственост - Всякакви дейности от
търговски характер, генериращи приходи за
кандидата/ партньора; Тук влизат разходите,
които са пряко свързани с проекта и без тях
неговото осъществяване е невъзможно. Преките
допустими разходи съгласно ПМС № 245/
09.10.2007 г. са свързани с изпълнението на
дейностите по сключени договори, обобщени в
следните основни групи: 1. разходи, свързани
със заснемания, идейни, технически и работни
проекти и с оценка на съответствието на
проектите, съгл. чл. 142, ал.4 от Закона за
устройство на територията в размер до 5% от
стойността на строително-монтажните работи; 2.
разходи, свързани с набавянето на необходими
разрешителни документи, изискващи се от
националното законодателство, включително и
свързаните с тях такси, дължими на съответните
компетентни органи; 3. разходи, свързани с
подготовката на документация за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка
за строителство и за провеждане на процедура
за избор на изпълнител в съответствие с
националното законодателство в тази област; 4.
разходи за подготовка на строителната
площадка (разрушаване на съществуващи
строежи или на части от тях, разчистване на
строителната площадка, вертикална
планировка); 5. разходи за строително-монтажни
работи за: − строителство, преустройство,
реконструкция и всички видове ремонт на сгради
– земни работи, укрепителни съоръжения,
ремонт и възстановяване на конструкцията,
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ремонт/реконструкция, обновяване, предимство
ще имат проектни предложения, които включват
мерки за подобряване на енергийната
ефективност и/или използване на възобновяеми
енергийни източници, както и за осигуряване на
достъпна архитектурна среда за хора с
увреждания.
подмяна или ремонт на водопроводни,
канализационни, електрически, отоплителни,
климатични, пожароизвестителни,
телекомуникационни инсталации в сгради,
изпълнение на мерки за енергийна ефективност,
включително и одити за енергопотребление,
довършителни работи, създаване на
архитектурна среда за хора с увреждания и
други специфични в зависимост от
предназначението на строежа. 6. разходи за
авторски и строителен надзор в размер до 5% от
стойността на строително-монтажните работи; 7.
разходи, свързани с въвеждането на обекта в
експлоатация (присъединяване към външната
електрическа, водопроводна, канализационна,
топлофикационна, телекомуникационна система
и газоразпределителна мрежа); 8. разходи за
закупуване на нови машини, съоръжения,
оборудване и нематериални активи; 9.
разходите за амортизация на амортизируеми
активи, които са пряко свързани с целите на
съфинансирания проект, са допустими при
спазване на условията на чл.4 ал.6 от ПМС №
62/ 21.03.2007 г. ; 10. разходи за услуги, които са
пряко свързани с проекта, съфинансиран от
Оперативната програма и са необходими за
неговата подготовка и изпълнение, като наеми,
дизайнерски, архитектурни, инженерни,
информационно-технологични, консултантски,
правни и нотариални, изследвания и експертни
проучвания, геоложки проучвания, разходи за
оценка на въздействието върху околната среда,
разпространение на информацията, финансовосчетоводна проверка, застраховки и други услуги;
11. разходи за одит на проекта в размер до 1%
от общите допустими разходи по проекта; 12.
разходите за разпространение на информацията
и публичност на проекта не трябва да
надвишават 0,5% от преките допустими разходи
по проекта; 13. разходи за банкови такси за
откриване и обслужване на сметка само в
случаите, в които Управляващият орган на
Оперативната програма изисква откриването на
отделна сметка или сметки за изпълнение на
проекта и това изрично е указано в Насоките за
кандидатстване;
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Допустими непреки разходи Разходите за
човешки ресурси, включващи възнаграждения за
лица пряко ангажирани с управлението и/или
изпълнението на проекта, в това число
предвидените дължими осигурителни вноски,
както и необходимите командировъчни
разходи,класифицирани като непреки разходи,
не трябва да надвишават 2% от стойността на
преките допустими разходи по проекта.
Разходите за организация и управление са
категория непреки разходи по проекта и
включват разходи за наем на помещения и
съответните режийни. Те следва да се отнасят
за помещения, в който се извършват само
дейности по проекта. В случаите, в които не е
възможно обособеното им отчитане спрямо
общите подобни разходи на бенефициента, то
тези разходи се определят като част от общата
стойност на съответния вид разход, изчислена
на базата на процентна ставка, определена въз
основа на надлежно обоснована методология.
Тези разходи не трябва да надвишават 2% от
стойността на преките допустими разходи по
проекта. Специфични допустими разходи
Допустим разход е невъзстановим данък
добавена стойност, съгласно Указание на
Министерство на финансите № 91-00502/27.08.2007 г. за третиране на ДДС като
допустим разход при изпълнение на проекти по
Оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
ЕС (Приложение И от Насоките за
кандидатстване). Бенефициентът определя ДДС
като невъзстановим, когато: 1 бенефициентът не
е регистриран по ЗДДС; 2 бенефициентът е
регистрирано лице по чл.99 и чл.100, ал.2 по
ЗДДС;
3. бенефициентът е регистрирано лице по ЗДДС
на основание, различно от посоченото в т.2, и
стоките и услугите, финансирани по настоящата
схема са предназначени за: - извършване на
освободени доставки по глава четвърта по
ЗДДС, или - безвъзмездни доставки, или за
дейности, различни от икономическата дейност
на лицето. 4. бенефициентът е регистрирано
лице по ЗДДС и правото на приспадане на
данъчен кредит за получените стоки и услуги,
финансирани по настоящата схема, не е на лице
на основание чл.70, ал.1, т.4, 5 от ЗДДС.
Недопустими разходи съгласно
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разпоредбите на ПМС № 245/09.10.2007 г . са:
1. разходи, за които вече е получавана публична
безвъзмездна помощ, дори и частично; 2.
разходите, определени за недопустими съгласно
чл.4, ал.13 и чл.9, ал.1 на ПМС № 62/
21.03.2007г. ; 3. разходи за закупуване на втора
употреба съоръжения и оборудване, с
изключение на случаите, когато целите на
проекта не биха били постигнати без
закупуването на подобно оборудване и при
спазване едновременно на следните условия: а)
продавачът да не ги е закупил с публична
безвъзмездна помощ, дори и частично, в
периода от последните 7 години преди подаване
на проектното предложение; б) цената им да не
надвишава пазарната стойност, установена от
независим сертифициран оценител или
надлежно оторизиран орган към деня на
покупката и да е по-малка от разходите за
придобиване на подобни нови активи; в) да имат
технически характеристики, необходими за
изпълнение на проекта, да са в съответствие с
приложимите норми и стандарти, да са
експлоатационно годни. Това съответствие
следва да бъде валидно за целия период на
изпълнение на проекта и за срок не по-малък от
периода, определен в чл.57 от Регламент
1083/2006 г.на Съвета;
г) да има одобрение от Управляващия орган за
закупуването им; 4. разходи по договори за
услуги, доставки и строителство, свързани със
следните договори с подизпълнители:
- договори с подизпълнители, които увеличават
разходите за изпълнение на дейността, без да
създават добавена стойност; - договори с
посредници и консултанти, в които плащането е
определено като процент от общия разход за
дейността, освен ако бенефициентът може да
докаже, че плащането се отнася за
действително извършената работа или услуга; 5.
разходи за лихви, разноските за финансови
транзакции, комисионните и загубите от курсови
разлики при обмяна на чужда валута, и други
чисто финансови разходи; 6. други данъци и
такси, с изключение на случаите, предвидени в
чл.7, т.3, буква “б” и т.11; 7. разходи за
покриване на възможни бъдещи загуби или
дългове; 8. възстановим данък добавена
стойност.
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Специфични недопустими разходи по схемата за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са: - Разходи за закупуване
на земя и недвижими имоти; - Разходи за
закупуване на машини, съоръжения и
оборудване, които не са - предназначени за
целите на проекта; - Разходи за закупуване на
обзавеждане, превозни средства, земя и сгради;
- Разходи за лизинг - Непредвидени разходи.
Направеният от бенефициента принос в натура
не представлява действителен разход и не се
счита за допустим. Този принос няма да бъде
зачитан за съфинансиране от страна на
бенефициента по настоящата схема. По
настоящата схема за безвъзмездна финансова
помощ не се изисква съфинансиране от
кандидата. Допустими кандидати по настоящата
схема за безвъзмездна финансова помощ са
178 общини . По настоящата схема кандидатът
може да участва самостоятелно или в
партньорство. Допустими партньори по
настоящата схема са 178 общини . Всяка
община може да изпълнява ролята на партньор
в повече от едно проектно предложение.
Планираната продължителност на проекта не
може да надвишава 24 месеца. Всяка община
може да представи само едно проектно
предложение и да кандидатства отново след
одобрението на окончателния доклад по
финансиран проект или получаването на
уведомление, че проектът не е одобрен за
финансиране. Език за кандидатстване;
Български; Критерии за оценка; 1.
Съответствие на проектното предложение; 1.1.
Степен на съответствие с целите на операцията
и конкретната схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.1.2.
Съответствие с хоризонталните политики на ЕО
(насърчава се равнопоставеността и социалното
включване, устойчивото развитие и опазването
на околната среда, създава се добавена
стойност, използват се иновативни подходи); 2.
Обосновка на проекта и методология; 2.1.
Съответствие на проектното предложение с
конкретните нужди и проблеми на целевата
територия; 2.2. Ясно дефинирани крайни
бенефициенти и целеви групи; 2.3. Проектното
предложение адресира нуждите и проблемите
на хората в неравностойно положение,
вкл.ромите ; 2.4. Ясно дефинирани дейности,
гарантиращи качеството на очакваните
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резултати от проекта; 2.5. Наличие на ясна
методология за изпълнение на проекта. Ясен и
изпълним план за действие; 2.6.Ясно
дефинирани резултати и продукти, реалистично
и обективно измерими индикатори; 2.7.
Допълване и надграждане на други проекти
върху целевата територия; 3. Устойчивост;
3.1.Гарантиране на мултипликационен ефект на
резултатите от проекта; 3.2.Осигуряване на
устойчивост (финансова и институционална) на
резултатите от проекта; 4. Капацитет за
изпълнение и опит; 4.1.Достатъчен управленски,
финансов и технически капацитет на кандидата
и/или партньора (при наличие на партньори).;
4.2.Осигурен вътрешен мониторинг от кандидата
по изпълнението на поддоговорените проектни
дейности; 5. Бюджет и ефективност на
разходите; 5.1.Реалистичен бюджет и ясна
финансова обосновка на категориите разходи;
съотношението между прогнозните разходи и
очакваните резултати е задоволително;
5.2.Икономическа ефективност и ефикасност на
предложената интервенция; Формулярът за
кандидатстване и съответните приложения може
да изтеглите от графа “Тръжно досие/формуляр
за кандидатстване”.Формулярът за
кандидатстване със съответните приложения,
включително и техническата документация
трябва да бъдат подадени в 1 оригинал и 2
копия. Копията на техническата документация да
бъдат заверени с печат, подпис на кандидата и
текст „Вярно с оригинала”.
Формулярът за кандидатстване (Приложение А),
бюджет на проекта -Таблица 1: Общи допустими
разходи, Таблица 2: Източници на финансиране
и Таблица 3: Недопустими разходи, ако има
такива (Приложение Б), Количественостойностна сметка (Приложение Б1) и
Остойностени технически спецификации
(Приложение Б2, ако е приложимо) трябва да
бъдат представени и на електронен носител
(компактдиск). Представените електронни
файлове трябва да съдържат идентично
предложение на това, което е представено на
хартия. Всеки елемент от проектното
предложение (Приложения А, Б, Б1, Б2) трябва
да бъдат представени като отделни и уникални
електронни файлове (напр. Формулярът за
кандидатстване не трябва да бъде разделен на
няколко файла).

PPaaggee 66

За улеснение на обработката на проектните
предложения, моля представете оригинала и 2те копия на предложението, отпечатани на
хартия във формат А4 и подвързани отделно.
Проектните предложения със съответните
приложения към тях трябва да бъдат подадени в
запечатан плик с препоръчана поща, по куриер
или да бъдат доставени на ръка от кандидата
или упълномощено от него лице в Регионалния
отдел на Управляващия орган по място на
изпълнение на дейностите по проекта . На плика
съдържащ целия пакет за кандидатстване
трябва да бъде изписано: Бюджетна линия:
BG161PO001/1.4-01/2007Име на Приоритетна
ос: 4. „Местно развитие и сътрудничество”;
Име на Операция: 4.1. „Дребномащабни
местни инвестиции”; Име на Схемата:“
Подкрепа за осигуряване на подходяща и
рентабилна образователна инфраструктура,
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допринасяща за устойчиво местно развитие”
Пълното име на кандидата: Пълният адрес за
кореспонденция на кандидата: Насоки за
кандидатстване; Документи към насоките за
кандидатстване; Договор; Тръжно досие /
Формуляр за кандидатстване; Изтегли файл;
Допълнителна информация; На електронен
адрес oprd@mrrb.government.bg могат да се
задават въпроси, като ясно се посочва номерът
на бюджетната линия. Консултации и съвети към
потенциалните бенефициенти относно
попълването на Формулярите за кандидатстване
и приложенията по настоящата схема се
предоставят от Регионалните отдели на
Управляващия орган по място на изпълнение на
дейностите по проекта. Отговорите на
поставените от кандидатите въпроси ще бъдат
публикувани в рубриката „Въпроси-отговори” на
следната интернет страница .

Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и
щетите при пожари в градските агломерационни ареали
Финансираща програма/Фонд: Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Сектор
Инфраструктура Бюджет: Общият бюджет
възлиза на 13 690 810 лева. Географски обхват
Общините от агломерационните ареали (вж.
графа “Кой може да кандидатства”) Краен срок
за кандидатстване: Целогодишен; Бюджетна
линия: BG161PO001/1.4-01/2007 Донор:
Европейската комисия Институционална рамка
на проекта; Управляващ орган на ОПРР е
Главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие” в Министерство на
регионалното развитие и благоустройството.
Управляващият орган отговоря за цялостното
програмиране, управление, наблюдение,
контрол и оценка на дейностите и приоритетите
по програмата. Регионалните отдели на
Главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие”, разположени в
центровете на 6-те района за планиране, са

звената, които предоставят експертна помощ и
оказват съдействие на потенциалните
бенефициенти по разработване и представяне
на проектни предложения. Регионалните отдели
приемат и регистрират проектните предложения,
извършват оценка на административното
съответствие и оценка на допустимостта
изпълняват дейностите свързани с мониторинг
на съфинансираните по ОПРР проекти.
Договарящ орган на ОПРР -Управляващият
орган на ОПРР е Договарящ орган по
настоящата схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по смисъла на
ПМС №121/2007 г. за определяне на реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по
Програма ФАР на Европейския съюз,(обн. ДВ,
бр.45/2007 г.)
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Комитетът за наблюдение на ОПРР е органът,
който следи за изпълнението на приоритетите
по оперативната програма, определянето на
критерии за избор на операции по ОПРР,
изпълнява и други функции, произтичащи от
Регламент (ЕС) № 1083 / 2006 г. и ПМС №182 /
21.07.2006 г. Той е сформиран на база широко
представителство, включващо участници от
държавната и регионалната администрация,
социално-икономическите партньори и
наблюдатели от заинтересовани организации и
институции.
Сертифициращ орган е Дирекция “Национален
фонд” в Министерство на финансите. Съгласно
чл. 61 от Регламент (ЕС) №1083/ 2006 г.
Сертифициращият орган е отговорен за
сертифициране на разходите, извършени от
бенефициентите. Одитиращ орган е Дирекция
„Одит на средствата от ЕС” в Министерство на
финансите. Съгласно чл. 62 от Регламент (ЕС)
№1083/ 2006 г., Одитиращият орган е отговорен
за извършване на одити и за проверка на
ефективното функциониране на системите за
управление и контрол на оперативната
програма. Централно координационно звено е
структурата, която координира и следи
изпълнението на целите на НСРР в процеса на
усвояване на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на ЕС в страната.
Тази функция се осъществява от дирекция
„Управление на средствата от ЕС” в
Министерство на финансите. Цели: Обща цел
на програмата: - Подобряване на качеството
на живот и работната среда с по-добър достъп
до основните услуги и нови възможности за
повишена регионална конкурентноспособност и
устойчиво развитие.
Специфични цели на програмата: Изграждане на устойчиви и динамични градски
центрове, свързани с техните по-слабо
урбанизирани периферни територии, като по
този начин се увеличават възможности за
просперитет и развитие. - Осигуряване на подобър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи
за изостаналите райони. - Повишаване на
регионалния туристически потенциал за
развитие и маркетинг на устойчиви,
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диверсифицирани, специфични за региона
туристически продукти с по-висока добавена
стойност. - Мобилизиране на регионалните и
местни технически и институционални
възможности и ресурси за осъществяване на
политики за регионално развитие. Цел на
настоящата схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ е ограничаване
и максимално предотвратяване на рисковете и
щетите за живота и имуществото на
населението при пожари в градските
агломерационни ареали чрез осигуряване на
съвременна пожарна техника. Конкретни цели:
- осигуряване на пожарна безопасност и
надеждна защита на гражданите и имуществото
им при пожари в градските агломерационни
ареали; - ограничаване разрастването и бързото
ликвидиране на пожари в градските
агломерационни ареали чрез подобряване,
обновяване и модернизиране на наличния
машинен парк от пожарни автомобили на
Столична, Областните Дирекции и Районните
служби “Пожарна безопасност и защита на
населението” при Министерство на вътрешните
работи; - опазване на околната среда и
намаляване на вредните емисии на парниковите
газове, отделяни от пожарните автомобили.
- Закупуване на пожарни автомобили,
съответстващи на европейските стандарти за
пожарна техника, с цел ограничаване
разрастването на пожари и предотвратяване на
рискове и щети за живота и имуществото на
хората при пожар. Пожарните автомобили
следва да обслужват територията на няколко
общини, попадащи в обхвата на градските
агломерационни ареали и да осигуряват
възможности за развитие на специфичен
икономически, социален и екологичен потенциал
на общините. Видове дейности, недопустими
за финансиране по настоящата покана са: Строително-монтажни дейности - Всякакви
дейности от търговски характер, генериращи
приходи за кандидата; - Дейности, свързани с
политически партии; - Благотворителни дарения;
- Дейности, финансирани от бюджета на други
програми на Общността.
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Допустими разходи
Преки допустими разходи: Преките допустими
разходи съгласно ПМС № 245/ 09.10.2007 г. са
свързани с изпълнението на дейностите по
сключени договори, обобщени в следните
основни групи: 1. разходи за закупуване на нови
машини, съоръжения, оборудване и
нематериални активи; 2. при спазване на
условията на точки 3 и 4 за допустими разходи
могат да се разглеждат амортизацията и
приносът в натура, ако са остойностени въз
основа на счетоводни документи; 3. разходите
за амортизация на амортизируеми активи, които
са пряко свързани с целите на съфинансирания
проект, са допустими при спазване на условията
на чл.4 ал.6 от ПМС № 62/ 21.03.2007 г.; 4.
приносът в натура се счита за допустим при
спазване на условията на чл.4, ал.7 от ПМС №
62/ 21.03.2007г.; 5. разходи за услуги, които са
пряко свързани с проекта, съ-финансиран от
Оперативната програма и са необходими за
неговата подготовка и изпълнение, като
транспорт, наеми, инженерни, информационнотехнологични, консултантски, правни и
нотариални, изследвания и експертни
проучвания, разпространение на информацията,
финансовосчетоводна проверка, одит,
застраховки и други услуги; 6. разходи за
банкови такси за откриване и обслужване на
сметка само в случаите, в които Управляващият
орган на Оперативната програма изисква
откриването на отделна сметка или сметки за
изпълнение на проекта и това изрично е указано
в Изискванията за кандидатстване.
Допустимите разходи по настоящата схема за
безвъзмездна финансова помощ са: 1.
Разходи за доставка на пожарни автомобили; 2.
Разходи за одит на проекта; 3. Разходи за
разпространение на информация и публичност.
Разходите за одит на проекта не трябва да
надвишават 1% от стойността на общите
допустими разходи по проекта. Разходите за
разпространение на информация и публичност
не трябва да надвишават 1% от стойността на
общо допустимите преки разходи по проекта.
Непреките разходи са недопустими по
настоящата схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ. Специфични
допустими разходи Допустим разход е
невъзстановим данък добавена стойност,
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съгласно Указание на Министерство на
финансите № 91-00-502/27.08.2007 г. за
третиране на ДДС като допустим разход при
изпълнение на проекти по Оперативните
програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на ЕС
(Приложение И). Конкретният бенефициент
определя ДДС като невъзстановим, когато: 1
бенефициентът не е регистриран по ЗДДС; 2
бенефициентът е регистрирано лице по чл. 99 и
чл. 100, ал.2 по ЗДДС;
3. бенефициентът е регистрирано лице по ЗДДС
на основание, различно от посоченото в т. 2, и
стоките и услугите, финансирани по настоящата
схема са предназначени за: - извършване на
освободени доставки по глава четвърта по ЗДДС,
или - безвъзмездни доставки, или за дейности,
различни от икономическата дейност на лицето.
4. бенефициентът е регистрирано лице по ЗДДС
и правото на приспадане на данъчен кредит за
получените стоки и услуги, финансирани по
настоящата схема, не е на лице на основание чл.
70, ал. 1, т.4, 5 от ЗДДС.Недопустими разходи
Недопустими разходи съгласно разпоредбите на
ПМС №245/ 09.10.2007 г. са: 1. разходи, за които
вече е получавана публична безвъзмездна
помощ, дори и частично; 2. разходи за
строително-монтажни работи; 3. разходите,
определени за недопустими съгласно чл.4, ал.13
и чл.9, ал.1 на ПМС№ 62/ 21.03.2007г.; 4.
разходи по договори за услуги, доставки и
строителство, свързани със следните договори с
подизпълнители: - договори с подизпълнители,
които увеличават разходите за изпълнение на
дейността, без да създават добавена стойност; договори с посредници и консултанти, в които
плащането е определено като процент от общия
разход за дейността, освен ако бенефициентът
може да докаже, че плащането се отнася за
действително извършената работа или услуга; 5.
разходи за лихви, разноските за финансови
транзакции, комисионните и загубите от курсови
разлики при обмяна на чужда валута, и други
чисто финансови разходи; 6. други данъци и
такси, с изключение на случаите, предвидени в
чл. 7, т. 3, буква “б” ит. 11; 7. разходи за
покриване на възможни бъдещи загуби или
дългове; 8. възстановим данък добавена
стойност.
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По настоящата покана за представяне на
рамкова инвестиционна програма не се изисква
съфинансиране от конкретния бенефициент. Кой
може да кандидатства Конкретен бенефициент:
Министерство на вътрешните работи.
Доставката на пожарни автомобили трябва да е
предназначена за Столична, Областните
Дирекции и Районните служби на Национална
служба „Пожарна безопасност и защита на
населението” на територията на 86-те общини,
попадащи в обхвата на агломерационните
ареали (Приложение К ). Срок за изпълнение:
Планираната продължителност на дейностите,
предвидени в проектния фиш към
средносрочната рамкова инвестиционна
програма, не може да надвишава 24 месеца.
Език за кандидатстване: Български; Критерии за
оценка, Критерии за оценка на качеството на
средносрочната рамкова инвестиционна
програма (техническа и финансова оценка)
1.1.Степен на съответствие с целите на
операцията и настоящата схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ. 1.2.Приложимост и реалистичност на
предложените в рамковата инвестиционна
програма действия за постигане на целите.
1.3.Налична система за управление и контрол на
предложения в средносрочната рамкова
програма проект. 1.4.Осигуряване на
устойчивост (финансова и институционална) на
резултатите от програмата. 1.5.Икономическа
ефективност и ефикасност на предложените
интервенции в рамковата инвестиционна
програма.
Критерии за оценка на качеството на
проектния фиш (техническа и финансова
оценка)
2.1.Съответствие на проектния фиш
2.1.1.Степен на съответствие с целите на
операцията/ настоящата схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ.
2.1.2.Съответствие с хоризонталните политики
на ЕО (насърчава се равнопоставеността и
социалното включване, устойчивото развитие и
опазването на околната среда, създава се
добавена стойност, използват се иновативни
подходи).
2.2.Обосновка на проектния фиш и методология;
2.2.1.Съответствие на проектния фиш с
конкретните нужди и проблеми на целевата
територия. 2.2.2.Ясно дефинирани крайни
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бенефициенти и целеви групи.
2.2.3.Ясно дефинирани дейности, гарантиращи
качеството на очакваните резултати от проекта.
2.2.4.Наличие на ясна методология за
изпълнение на проекта. Ясен и изпълним план
за действие.
2.2.5.Ясно дефинирани резултати и продукти,
реалистични и обективно измерими индикатори.
2.3. Бюджет и ефективност на разходите;
2.3.1.Реалистичен бюджет и ясна финансова
обосновка на категориите разходи,
съотношението между прогнозните разходи и
очакваните резултати е задоволително.
Процедура за кандидатстване/участие;
Конкретният бенефициент трябва да използва
Формулярите за кандидатстване (средносрочна
рамкова инвестиционна програма и проектен
фиш -Приложения А и Б) и съответните
приложения към настоящите Изисквания за
кандидатстване. Формулярите може да
изтеглите от графа “Тръжно досие/формуляр за
кандидатстване”.
Формулярите за кандидатстване със
съответните приложения трябва да бъдат
подадени в 1 оригинал и 2 копия, както и на
електронен носител (CD-ROM). Попълнените
формуляри за кандидатстване със съответните
приложения трябва да бъдат получени в
запечатан плик с препоръчана поща, по куриер
или да бъдат доставени на ръка на следния
адрес: гр. София пощ. код 1202, ул.“Св. Св.
Кирил и Методий” № 17 – 19, Министерство
на регионалното развитие и
благоустройството, Главна дирекция
„Програмиране на регионалното развитие”,
Отдел „Югозападен район за планиране”.
За улеснение на обработката на формулярите
за кандидатстване и съответните приложения
към тях, моля представете оригинала и 2-те
копия на предложението, отпечатани на хартия
във формат А4, подвързани по отделно и ясно
обозначени като „оригинал” и „копие”.
Представените електронни файлове трябва да
съдържат идентично предложение на хартиения
носител. Те трябва да бъдат представени като
отделни и уникални електронни файлове (напр.
Формуляра на средносрочната рамкова
инвестиционна програма не трябва да бъде
разделен на няколко файла). На плика
съдържащ целия пакет за кандидатстване
трябва да бъде изписано:

PPaaggee 1100

Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-01/2007; Име
на Приоритетна ос: 1.„Устойчиво и интегрирано
градско развитие” Име на Операция: 1.4.
„Подобряване на физическата среда и
превенция на риска”; Име на Схемата:“Подкрепа
за ограничаване и предотвратяване на
рисковете и щетите при пожари в градските
агломерационни ареали” Пълното име на
конкретния бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ; Пълният адрес за
кореспонденция на конкретния бенефициент:
Насоки към кандидатите: Насоки за
кандидатстване; Документи към насоките за
кандидатстване; Договор; Тръжно досие /
Формуляр за кандидатстване; Изтегли файл;
Допълнителна информация; На електронен
адрес oprd@mrrb.government.bg могат да се
задават въпроси относно настоящата схема за
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предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, като ясно се посочва номерът на
бюджетната линия. Веднъж седмично
Управляващият орган публикува на интернет
сайта си в секция „Търгове ” отговори на
зададените въпроси. Консултации и съвети
относно разработването на средносрочната
рамкова инвестиционна програма и проектния
фиш и изискванията по настоящата схема се
предоставят от отдел „Югозападен район за
планиране” на Управляващия орган:
гр. София пощ. код 1202, ул.“Св.св. Кирил и
Методий” № 17-19, Министерство на
регионалното развитие и благоустройството;
Главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие”
Отдел „Югозападен район за планиране” ;
тел.: 02/ 9405 541; факс: 02/ 987 7450

7-ма рамкова програма: Покана за проучвания в полза на малки и
средни предприятия
Краен срок: 11 април 2008 г. Проучванията за
МСП целят да осигурят подкрепа за иновативни
МСП, да разрешат общи или специфични
технологични проблеми. Проектите трябва да са
фокусирани върху иновационните нужди на МСП,
които аутсорсват проучвания на специализирани
компании за проучвания и технологично
развитие (RTD performers) и трябва да
демонстрират отчетлив експлоатационен
потенциал за въпросните МСП. Видове
дейности: - Проучвания и дейности за
технологично развитие; - Демонстрационни
дейности; - Обучителни дейности; - Дейности по
разпространение; - Управленски дейности;
Бенефициентите по настоящата покана за

консорциуми от 5 до 10 участници, които трябва
да се състоят от: - Най-малко 3 независими МСП,
установени в поне 3 страни-членки или
присъединяващи се страни.; - Най-малко 2-ма
участници трябва да бъдат специализирани
компании за проучвания и технологично
развитие (RTD performers), които да са
независими и да имат капацитет да правят
проучвания по искане на МСП. - Други
юридически лица или крайни потребители, които
са независими от гореспоменатите
бенефициенти и имат потенциала да допринесат
съществено за проекта. Типичната субсидия за
този вид проекти варира от 500 000 до 1 000 000
евро, а продължителността между 1 и 2 години.
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Европейския център на научни изследвания - Стартиращи грантове
за учени
Изисквания към кандидатите: - новаторска идея
за проучвания; - да са от 2 до 9 години след за
завършена докторска степен; - да са с доказан
потенциал за осъществяване на независима
изследователска кариера: - да съставят или
консолидират научно-изследователски екип
- институцията-домакин на кандидата да е

базирана с страна-членка на ЕС; Финансиране,
срокове и критерии за подбор: - До 2 милиона
евро на грант и до 5 години за проект
- Кандидатстване: онлайн, двустепенен процес
на кандидатстване - Подбор: научно отличие
Бенефициенти: Физически лица, учени.

Състезание за най-добър тест за държавния зрелостен изпит по
български език и литература
Краен срок: 15 март 2008 г. Министерството на
образованието и науката обявява състезание за
най-добър тест за държавния зрелостен изпит
по БЕЛ. В състезанието може да участват
действащи и пенсионирани учители по
съответния предмет. Състезанието се провежда

всеки месец от 15 декември 2007 г. до 15 март
2008 г. Тестовете се изпращат до 15-то число
всеки месец. Краен срок за подаване на
тестовете за третия месец е 15 март. Найдобрите тестове ще бъдат наградени с лаптоп.

Състезание за най-добър тест за държавните зрелостни изпити
Краен срок: 15 март 2008 г. Министерството на
образованието и науката обявява състезание за
най-добър тест за държавните зрелостни изпити
по: - чужди езици - английски, немски, френски,
испански, италиански, руски - математика; история и цивилизация; - география и икономика
- предметен цикъл „философия”; - физика и
астрономия; - химия и опазване на околната

среда
- биология и здравно образование.
Състезанието е за всеки учебен предмет и
предметен цикъл „Философия” поотделно. В
състезанието може да участват действащи и
пенсионирани учители по съответния предмет и
предметен цикъл. Състезанието се провежда от
15 декември 2007 г. до 15 март 2008 г.

Състезание за най-интересна тестова задача за държавния зрелостен
изпит по български език и литература за ученици от IX до XII клас
Краен срок: 15 март 2008 г. Министерството на
образованието и науката обявява състезание за
най-интересна тестова задача за държавните

зрелостни изпити по: - чужди езици - английски,
немски, френски, испански, италиански, руски
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- математика; - история и цивилизация ; география и икономика ; - предметен цикъл
„философия”; - физика и астрономия; - химия и
опазване на околната среда
- биология и здравно образование;
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Състезанието е за всеки учебен предмет и
предметен цикъл „Философия” поотделно.
Състезанието се провежда от 15 декември 2007
г. до 15 март 2008 г.

Национален съвет за сътрудничество по етническите и
демографските въпроси към МС: Срокът за приемане на проекти по
повод честването на Банго Василий се удължава до 31 декември

Краен срок: 31 декември 2007 г. Право да
кандидатстват по проектите за финансиране
имат:
- Сдружения на лица, принадлежащи към
етнически малцинства, регистрирани по Закона
за юридическите лица с нестопанска цел
(ЗЮЛНЦ ), - Юридически лица (ЮЛ ) с
нестопанска цел, които развиват

общественополезна дейност, свързана с
интегрирането на етническите малцинства и
запазването на културната им идентичност,
читалища, училища детски градини.
- Общини и областни администрации - в
сътрудничество с посочените по-горе ЮЛ.
Насоки; Формуляр

Покана за кандидатстване на преподаватели в средното образование
за курс на обучение през 2008 г. в американските институти
Краен срок: 28 януари 2008 г. Посолството на
САЩ в София, България, приема молби за
кандидатстване на преподаватели в средното
образование за курс на обучение през 2008
година в Институтите на САЩ. Обща
информация за тези курсове на обучение за
2007 г. може да се получи на следния интернет
линк:
http://exchanges.state.gov/education/amstudy/schol
ars.htm#secondary; Курсът на обучение в САЩ за
преподаватели в средното образование ще
включва 2 многонационални групи от по 30
преподаватели всяка (учители по английски,
инструктори на учители, служители в средното

образование отговарящи за учебните програми,
автори на учебници, служители на
министерството на образованието, и т.н.) с
широки познания в областта на обществото,
образованието, културата, миналото и
настоящето на САЩ. Програмите ще бъдат
концентрирани около една централна тема/и от
цивилизацията на САЩ и ще имат силен
съвременен компонент. Чрез комбинацията от
традиционни, мултидисциплинарни и
интердисциплинарни подходи, програмите ще
разясняват историята и развитието на
образователните институции и ценности в САЩ.
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Програмите също ще послужат за изясняване
въпросите от съвременният политически,
обществен и икономически живот на
американското общество. Най-важната цел е да
се обогати учебната програма и да се подобри
качеството на преподаване по теми за САЩ в
учебните заведения от средното образование и
други академични институции в чужбина.

Кандидатурите трябва да се изпратят по
електронен път до 28 януари 2008 на следната
е-поща: pdbulgaria@gmail.com; Само ограничен
брой кандидати ще бъдат одобрени и поканени
за интервю в посолството на САЩ в София.
Интервютата ще се проведат през седмицата от
4-и февруари 2008 г.

Международен конкурс за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие”
в рамките на Единадесетите празници на духовите оркестри “Дико
Илиев” - Монтана’ 2008
Краен срок: 1 май 2008 г. В конкурса могат да
участват ученици на възраст от 7 до 15 г., които
при класирането ще бъдат разделени на 2
възрастови групи: - І възрастова грапа - от І до ІV
кл.;
- ІІ възрастова група - от V до VІІІ кл. Всеки
участник може да се представи с не повече от 3
рисунки за децата от І възрастова група - на
формат 25 х 35 cm, а за участниците от ІІ
възрастова група - на формат 35 х 50 cm. Няма
ограничения относно техниката и жанра на
творбите. Те се представят или изпращат по
пощата на организаторите най-късно до 1 май
2008 г. до Нели Василева, гл. експерт “Култура и
вероизповедания, стая 406, ул. “Извора” 1,
Община Монтана, 3400 Монтана. Журирането
се осъществява от компетентно жури, съставено
от 4 члена и председател. То ще заседава на 8

май 2008 и ще обяви в същия ден резултатите
от конкурса. Критерии за оценка : - естетически
качества на рисунката; - самостоятелност на
работата; - идеен замисъл. За допълнителна
информация: Нели Василева - гл. експерт
“Култура и вероизповедания” nelly.vasileva@gmail.com; Всеки участник може
да се представи с не повече от 3 рисунки за
децата от І възрастова група - на формат 25 х 35
cm, а за участниците от ІІ възрастова група - на
формат 35 х 50 cm. Няма ограничения относно
техниката и жанра на творбите. Те се
представят или изпращат по пощата на
организаторите най-късно до 1 май 2008 г. до
Нели Василева, гл. експерт “Култура и
вероизповедания, стая 406, ул. “Извора” 1,
Община Монтана, 3400 Монтана

Стипендии за Бавария
Краен срок: е 15 февруари 2008 г. Баварският
държавен министър за наука, изследвания и
изкуство ще отпусне за академичната 2008/2009
година стипендии за студенти и специализанти
от висши училища на страните от Централна,
Източна и Югоизточна Европа, включително и от

България, за обучение и специализация във
висши училища и научни организации на
Бавария. Информация за условията за
кандидатстване, обучение и специализация
може да се получи в рубриката Stipendien на
интернет-адрес: www.bayhost.de
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Конкурс “Търсят се скрити таланти”

Краен срок: 30 юни 2008 г. Конкурсът на
Списание “КРИЛЕ - РЕТРОСАЛОН” е за
написване на материал на тема из историята на
световната или българската авиация, история на
самолетостроенето и история на
ракетостроенето. Материалът може да бъде
монография на самолет (да не е излизал в
списанието досега), описание на въздушна
операция или биографията на личност,
допринесла за световната или българската
авиация. Възможно е да се участва и с
фоторепортаж от голям авиомузей, или от
събитие, на което са представени статични
ретросамолети и летящи легенди. Към всеки
материал трябва да има достатъчен брой
илюстрации, черно-бели или цветни, с формат

поне 13 Х 18. Освен писмени теми, втората част
на конкурса е за художници. Желателно е това
да бъде ретросамолет в полет или на земята.
Може да се представи и рисунка, изобразяваща
въздушен бой с участието на някой известен ас
от ПСВ или ВСВ. Самолетът му трябва да носи
характерния за летеца и за времето, когато се е
случило събитието, камуфлаж. Друг вариант за
участие с рисунка е серия от цветни профили (т.
нар. “камуфлажи”) на определен самолет.
Профилите може да бъдат рисувани с някоя от
класическите техники, или компютърно
генерирани. Материалите се изпращат на
редакционния адрес: СОФИЯ 1784 П.К. 11
За конкурса на "РЕТРОСАЛОН"

Стипендии на сайта Edith Russ за Media Art
Краен срок: 29 февруари 2008 г. (пощенско
клеймо). Ще бъдат отпуснати три шестмесечни
стипендии по 10 000 евро (юли - декември 2008

г.) за художници, работещи с нови медии. Няма
ограничения за възрастта.

Фотоконкурс „Моето образование - моята кариера - моят живот в
BG.EU"
Краен срок: 15 януари 2008 г. Фондация на
бизнеса за образованието обявява фотоконкурс
на тема: „Моето образование - моята кариера моят живот в BG.EU”. Конкурсът е част от проект
„Инвестиция за създаването на квалифицирани
и международно обучени млади хора,
отговарящи на изискванията на пазара на труда
в Европа”, финансиран от Европейската комисия,
който популяризира мобилността и студентските
практики по програма Еразъм. Най-добрата
снимка от конкурса ще спечели парична награда
в размер на 150 лв., а останалите фотографии
ще бъдат включени в пътуваща изложба, която
ще обиколи университетските кариерни
центрове в цялата страна. В конкурса могат да

участват студенти и млади хора, изпратили не
повече от 3 свои авторски снимки до 15 януари
2008 г. на e-mail адрес: natalia@jobtiger.bg .
Фотографиите трябва да отразяват личната
визия и представа на автора за образование кариера - живот в България като част от
Европейския съюз. Снимките трябва да бъдат в
JPG формат, за разпечатване в размер А4 и
максимална резолюция и качество (минимум 250
dpi), придружени от информация за
автора: · трите имена, · ВУЗ (ако са
студенти), · координати за връзка - e-mail и
телефон, · кратък коментар по изпратените
снимки.

PPaaggee 1155

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. яяннууааррии

Летен курс "Реформа на интегритета - Стратегии и подходи", 30
юни - 9 юли 2008 г., Будапеща
Краен срок: 14 март 2008 г. Работният език е
английски. Стойността за представители на
институции/администрации е 1000 евро, а за

представители на НПО, студенти,
университетски преподаватели - 500 евро.
Описание на курса

one minutesjr competition
Краен срок: 1 април 2008 г. Ако сте на възраст
от 12 до 21 години и искате да изразите себе си,
подгответе едноминутно видео и участвайте в

конкурса: това може да е музикално видео,
документално филмче, анимация или нещо
съвсем различно.

Балкански тръст за демокрация - Български фонд - Покана за
проекти
Краен срок: 15 май 2008 г. Балкански тръст за
демокрация - Български фонд приема проекти.
Ще бъдат подкрепени иновативни, устойчиви, и
с поглед към бъдещето проекти в областите
добро управление, уязвими групи и

конкурентоспособност. При тази първа покана
(до 15 май 2008 г.) приоритетна област е добро
управление, макар че се приемат проекти в
трите области.

Тв 7 обявява национален конкурс за сценарий за късометражен
игрален филм, написан от деца
Краен срок: 7 февруари 2008 г. В конкурса
могат да участват деца (индивидуално или цели
класове) на възраст от 10 до 15 години.
Професионално жури от сценарист, режисьор,
актьор, кинокритик и представител на Тв 7 ще
излъчи един победител, който ще получи 3
големи награди. Първата голяма награда е
професионално заснемане на филма от екип на
тв7. Ролите във филма ще бъдат изпълнени от
децата, автори на сценария. Втората голяма
награда е представянето на филма на
престижния международен фестивал „ciak junior

- кино, създадено от деца”, провеждащ се под
егидата на UNESCO за 19-ти пореден път през
май 2008 година в град Тревизо, Италия.
Третата голяма награда е излъчването на
филма в ефира на тв 7, както и излъчването му
по телевизията във всички страни, участнички
във фестивала „ciak junior - кино, създадено от
деца” . Желаещите да участват в конкурса
млади сценаристи могат да изпращат
сценариите си на електронен адрес
mlad_scenarist@tv7.bg
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„ХЛАПЕТАТА И ЧАРЛИ” - Национален конкурс за детско
творчество с герой Чарлз Чаплин
Краен срок: 31 март 2008 г. Организатор на
конкурса е ТV7, съорганизатори - НУИИ „Илия
Петров” и галерия „Дебют”. В конкурса могат да
участват деца и ученици от 6 до 18-годишна
възраст в три възрастови групи: Първа - от 6 до
10 години; Втора - от 11 до 14 години; Трета - от
15 до 18 години. Ако участват деца от
професионални училища по изкуствата и школи,
те ще бъдат оценявани отделно и ще се
конкурират помежду си във всяка от трите
възрастови групи. Конкурсни жанрове: портрет,
рисунка, комикс, домашно видео – видеоклип
Участниците могат да изпращат произведения
изпълнени с материали по техен избор: графични рисунки в духа на чернобелите филми
изпълнени с молив, туш, креда - рисунки
изпълнени в цвят - акварел, темпера, гваш,
цветни моливи, пастели, флумастри, маркери,
както и в смесена техника, колаж ( в т.ч. и
изображения постигнати чрез компютърни
технологии) - в раздела за видеоклип носителят

е DVD, а клипът не е по-дълъг от 1 минута
Формат на листа: по избор, но не по голям от 50
см / 70 см. На гърба на всяка рисунка или на
обложката на dvd-то трябва да има точна
информация за участника: трите имена, възраст,
дом. адрес, телефони за връзка, училище, клас.
Ако участникът е член на школа по изкуствата,
нека също я посочи. Адрес на конкурса: София
1407 бул. „Джеймс Баучър” №100, ТВ 7, за
конкурса „Хлапетата и Чарли”. Специално жури
ще излъчи по три наградени творби във всяка
възрастова група, както и една специална
награда за видеоклип. Наградите са DVD
плейъри, а за видеоклипа и излъчване по ТВ 7.
Наградените и номинираните от журито творби
ще бъдат показани в изложбата „Хлапетата и
Чарли” в галерия „Дебют”, София, бул. „Васил
Левски”’62 от 16 април 2008 г. Наградените
автори ще бъдат поканени да гостуват в
предаването за култура на ТВ 7 „5 по Рихтер”.

Лятно училище - Централноевропейски университет - Будапеща
Краен срок: 14 февруари 2008 г. за документи
с искане на стипендия. CEU Summer University

предлага 15 курса. Има възможности за
стипендии.

Общински план за
развитие на Пловдив
2005 - 2013

PPaaggee 1177

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. яяннууааррии

ПРИОРИТЕТ III.: ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЦЕЛ 2.: ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И
СОЦИАЛНА СПЛОТЕНОСТ
МЯРКА 1.: ОГРАНИЧАВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА И
ПОВИШАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА
НАСЕЛЕНИЕТО
С цел трайно решаване на проблема с неравновесието на пазара на труда, изразяващо се в
ограничено търсене на работна сила при значителен процент на безработица, е необходимо
усилията и средствата да се съсредоточат за генериране на заетост във всички възможни
направления (държавен и частен сектор, големи инвеститори, малък и среден бизнес). В
същото време при ниското търсене на труд шансовете за заетост на лицата в неравностойно
положение на пазара на труда, намаляват още повече. Неблагоприятните демографски
тенденции и увеличаването на фискалната тежест на разходите за пенсионно осигуряване
особено остро поставят проблема за разработването и въвеждането на мерки за повишаване
на икономическата активност на населението. Същността на мерките се състои в насочването
на икономическия растеж към генериране на свободни работни места и устойчива заетост:
Повишаване на качеството на посредническите услуги, предоставяни от Дирекции “Бюро по
труда” и насочване към подходящите програми и мерки на активната политика.
Разработване на индивидуален план за действие на всяко безработно лице, включващ
участието му в мерки и програми за заетост и други действия за повторно намиране на работа.
Осигуряване на възможност за нов старт на безработните.
осъществяване на по-тесни и регулярни контакти на Дирекции “Бюро по труда” с
работодателите (срок 2007 г.).
Прилагане на мерки и програми за съвместяване на работа и семеен живот, стимулиращи
икономическата активност сред жените.
Развитие на информационните технологии , които могат да способстват за намаляване на
трайната структурна безработица.
Нови инвестиции в образованието и професионалното обучение с цел придобиване на
търсените квалификационни умения особено в сферата на ИТ.
Статистика за заетостта на хората с ниско образование.Стимулиране на тази група от хора
да повишат квалификацията си. Усвояване на нови знания и умения през целия живот.
Осигурена по-висока степен на образованост на новопостъпващите на пазара на труда, за да
могат те да се включат в икономиката на познанието.
Създаване на условия за развитие на изследователската дейност и технологическите
разработки като основна движеща сила на конкурентноспособността и заетостта.
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С пожелание за съвместна работа
и сътрудничество:
Красимир Лойков – Директор
Дирекция “Международно Сътрудничество
и Европейска Интеграция”
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