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 04, м. февруари 2008 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 01 февруари – 15 февруари, 2008 г.,
допълнихме нашата база данни със следните
възможности за финансиране на проекти,
обучения и стипендии:

1. Предложения за участие в проекти
Участие в конкурси и
възможности за обучения
и стипендии.
2. Общински план за развитие
2005 – 2013 г.
3. Приоритет 3, Цел 2, Мярка 4

1 - 14

15
15

Конкурс за училищен хумор “Генгерчета” за ученици, учители и
родители
Краен срок: 1 април 2008 г. Обществен съвет по
образованието - Айтос, Общински детски
комплекс - Айтос и Вестник „3_ъгълник”
обявяват
Конкурс
за
училищен
хумор
“Генгерчета” за ученици от 1 до 12 клас, учители
и родители без ограничения на жанра и
творческите хрумки. Очакваме Вашите смешки,
басни, стихотворения,песни, сценки, рисунки,

карикатури, творби на приложното изкуство и
други произведения на адрес: 8 500 гр. Айтос,
Община Айтос, Ул. „Оборище” № 20, Радка
Капралова
За повече информация: 0558 / 2 43 68 - Татяна
Йотова (ОДК-Айтос); 0878 743048 - Стефка
Богацевска (ОбСО-Айтос); obso_aitos@abv.bg

Форум за литература и хора "ГЛОСИ" обявява ежемесечен конкурс
за поезия и кратка проза
Конкурсът е ежемесечен Текстовете за всяка
месечна сесия (през 2008-ма година ще се
проведат 11 сесии, считано от 1-ви февруари) се
приемат от 1-во до 20-то число на текущия
месец. Няма ограничение за възраст на
участниците. Конкурсът е за поезия и кратка
проза (до 3600 знака). Всеки участник може да
участва с до 5 непубликувани на "хартиен
носител" или в eлектронно списание или книга,
които имат присъден идентификатор (ISSN или
ISBN) - произведения във всяка месечна сесия.

Текстовете
се
изпращат
на
адрес
glosi@bgland.net. Всяко писмо трябва да
съдържа трите имена на автора и телефонен
номер за контакт. Текстовете, участващи в
конкурса, се прилагат като "прикачен" файл във
формат .doc или .rtf. За всяка месечна сесия се
присъжда една първа награда от 100 (сто) лева
и три лауреатски звания с възможност за
публикация в Тримесечник за литература
"ГЛОСИ".
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Национален литературен конкурс за стихотворение и разказ за
студенти с българско гражданство
Краен срок: 30 април 2008 г. Фондация "Св.
Климент Охридски" oбявява Втори национален
литературен конкурс за стихотворение и разказ.
За наградите могат да кандидатстват студенти с
българско гражданство, обучаващи се у нас и в
чужбина.
Студентите
е
необходимо
да
представят по един непубликуван разказ или

стихотворение. Материалите следва да се
представят в срок от 1 февруари до 30 април на
текущата година при Секретаря на Фондация
“Св. Климент Охридски” на адрес: София; бул.
“Цар Освободител” № 15; Ректорат, Детелина
Илиева; тел. 9308 336, 987 39 12 имейл:
deti@admin.uni-sofia.bg

Награда "Робин Худ"
Краен срок: 27 март 2008 г. Да вземеш от
богатите и да дадеш на бедните...Наградата е за
най иновационен проект в областта на
o

набирането на средства за 2007-а. Спечелете
1234 евро! Регистрация онлайн

Конкурс за филмов сценарий на тема “Gara Bulgara: двама
непознати мечтаят заедно” за участие в сборен филмов проект от
късометражни филми на български режисьори
Краен срок: 1 юни 2008 г. Този конкурс се
обръща към младите филмови продуценти,
сценаристи и режисьори на България. Крайната
му цел е да събере десет къси епизода, заснети
от различни екипи, които да съставляват един
пълнометражен игрален филм. В конкурса може
да участва всеки, под каквито и да е имена и с
колкото иска сценария. Единственото изискване
е да бъдат спазени следните условия и
провокации:
Всеки
свободно
тълкува
заглавието и подзаглавието на проекта - „GARA
BULGARA: двама непознати мечтаят заедно”. Филмът може да е от всякакъв жанр - с дължина

от 7 до 10 минути. - Авторите на одобрените
проекти се задължават да произведат и
предоставят за селекция късометражните
филми в срок, поставен от Продуцента. - На покъсен етап на всеки от екипите ще бъде
предоставена основната музикална тема на
филма, която те свободно ще могат да
преработват и ремиксират. - Документите за
участие:
синопсис,
анотация,
сценарий,
режисьорска експликация (в свободен текст),
координати за контакт. Изпращайте на: garabulgara@lostvulgaros.com
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4-ти годишен конкурс за присъждане на Награда “Илко Ескенази”
Срок: от 7 до 10 април 2008 г. Конкурсът,
предназначен за юристи и икономисти,
ненавършили 35 години към 1 януари 2008 г.,
както и за студенти в юридическите и
икономическите специалности, се обявява от
Международна фондация "Св. Св. Кирил и
Методий" и Мемориален фонд “Д-р Илко
Ескенази”.
Конкурсът има за цел да отличи и награди по
един писмен труд в областите “Право” и
“Икономика”, свързан с членството на България
в ЕС. Представените разработки трябва да са
съдържателни, да третират актуален проблем,
свързан с членството на България в ЕС.
Разработките
да
са
насочени
към:
За юристи: - Аналитични разработки по
проблеми, свързани с правото на ЕС;
Проблеми на прилагането на правото на ЕС при
условия на членството на България. За
икономисти: - Изследване на съществуващите
европейски програми; - Политики и проекти за
развитие на отделните области. Сравнителен

анализ
на
икономическите
политики
и
програмите за тяхното изпълнение. Всеки
участник може да представи само един труд. Не
се допускат трудове с повече от един автор. Не
се допускат трудове, които вече са участвали в
конкурса. Трудовете могат да бъдат и
публикувани, но не по-рано от м. май 2005 г.
Всяка от двете награди - за право и за
икономика - се състои от парична награда в
размер на 2 500 лв. и грамота. Комисията има
право да присъди и до 3 почетни грамоти във
всяка от двете области. Необходими документи:
1. Молба-формуляр със снимка (попълва се по
време на подаване на документите); 2.
Автобиография; 3. Разработките се представят
на хартия и на електронен носител. Те трябва да
имат следните технически параметри: не помалко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно
2000 символа на страница. Място на подаване:
Международна фондация ”Св.Св. Кирил и
Методий”
ул. “Васил Априлов” № 3, София 1504

Моряшкият съюз организира конкурс за детски рисунки
Краен срок: 31 март 2008 г. Моряшкият
професионален съюз отново организира конкурс
за детски рисунки и литературни творби,
посветени на морето. Надсловът на конкурса е
"Детско море", а тази година темата е "Морски
легенди".В конкурса могат да участват деца до
12-годишна възраст. Срокът за представяне на

творбите е 31 март 2008 година. Резултатите от
детското състезание ще бъдат обявени в
навечерието на международния ден на детето 1 юни. Творбите се приемат на адрес: гр. Варна
9000, ул. "Панагюрище" №17, Моряшки
професионален съюз, офис 9. Телефон за още
информация
052
630
587.

Европейски атлетически награди за Иновации 2008
Краен срок: 31 май 2008 г. Европейската
атлетика
кани
учени,
университетски
преподаватели, студенти и други, имащи готови
разработки, насочени към развитието на един
или повече аспекти от леката атлетика да
представят проектите си в конкурса „Европейски
атлетически награди за Иновации 2008”.

Европейската
атлетика
кани
учени,
университетски преподаватели, студенти и други,
имащи готови разработки, насочени към
развитието на един или повече аспекти от
леката атлетика да представят проектите си в
конкурса „Европейски атлетически награди за
Иновации 2008”.
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Национален литературен конкурс “Петя Дубарова”
Краен срок: 31 март 2008 г. Националният
конкурс “Петя Дубарова” за художествена
литература включва два раздела: ПОЕЗИЯ - до
пет стихотворения (или цикъл стихотворения).
ПРОЗА - до три разказа. Право на участие имат
младежи и девойки от гимназиалната училищна
степен (ІХ-ХІІ клас). Конкурсът е АНОНИМЕН.
Необходимо е всеки един от участниците да
постави в отделен плик изписани: - трите имена,
- адрес, - ЕГН, - училище, - телефон за връзка e-mail. Пликът с данните и координатите на

участника трябва да бъде запечатан и сложен в
по-големия плик с творбите. Текстовете си
изпращайте напечатани в четири екземпляра на
адрес: гр. Бургас – 8000; ул. “Гладстон” № 68;
Дом-музей “Петя Дубарова”. За Националния
литературен конкурс “Петя Дубарова”; Творбите
за
участие
в
конкурса
да
не
са
публикувани.Телефон за справки: 056 / 81 41 10;
e-mail:
office@dubarovamuseum.com
www.dubarovamuseum.com

Фотоконкурс за млади европейци “Европа започва в нашите
общини”
Europe@Home: Europe starts in our communities
Краен срок: 30 април 2008 г. Инициатива на
ЕНП в Комитета на регионите на ЕС.
Изображението е по-красноречиво от 1000 думи!
Ако сте на възраст между 15 и 28 години и сте
гражданин на една от 27-те страни членки на ЕС,
представете снимка, която ясно илюстрира
въздействието на Европа върху вашия регион,
община или град. Снимката трябва да ъде във
формат
JPEG,
минимална
разделителна

способност 300 dpi, максимален обем на файла
2MB.
Онлайн регистрация; Първа награда: 1500 евро
и посещение на Летния Университет на
EPP/CoR, Брюксел, 10-11 юни 2008; Втора
награда: 500 евро и посещение на Летния
Университет на EPP/CoR, Брюксел, 10-11 юни
2008

Международен конкурс за есе 2008 Търси се: Вашите практически
идеи. Градът на нашите мечти
Краен срок: 23 март 2008 г. Световна банка и
Министерство на външните работи на Норвегия
канят всички млади хора на възраст от 18 до 25
години да се включат в този международен
конкурс. Изпратете есе, което отговаря на трите
въпроса: 1. Помислете за града, в който живеете.
Кои
са
най-големите
възможности
и
предизвикателства за хората, които живеят в
него? 2. Какво трябва да се промени, за да се

превърне вашият град в града на вашите мечти?
3. Каква може да е вашата роля, като работите с
връстниците си, в промяната на града? Есета
могат да се предават на английски, френски,
испански, арабски или португалски.Авторите на
най-добрите от тях ще бъдат поканени да
вземат участие в Годишната среща на банката в
Кейп Таун, ЮАР, 9-11 юни 2008 г.Награди: $
5000 и 1000
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Втора покана за представяне на предложения за създаване и
усъвършенстване на частен товарен транспорт в рамките на
програмата „Марко Поло II“
Краен срок: 7 април 2008 г. Общата цел на
програмата е да подпомага дружества в
началната високо рискова фаза на предоставяне
на нови или значително подобрени услуги,
целящи пренасочване на шосейния товарен
превоз по морски пътища на кратки разстояния,
железници или вътрешни водни пътища. На
проектите,
класирани
най-високо
в
конкурентната процедура по оценяване, ще
бъде предоставено подпомагане за максимален
срок от шест години. Комисията предлага пряко
подпомагане за частния товарен транспорт,
който ограничава шосейните превози и
намалява своя дял в натоварването на
автомобилните пътища и въздействието върху
околната среда. Спечелилите проекти ще трябва
да се борят с натоварването на европейските
пътища и за по-добро съобразяване на частния
товарен транспорт с околната среда, две главни
цели на транспортната политика на Европейския
съюз. Дружествата от Европейския съюз и извън
него са поканени да представят предложения по
втората програма „Марко Поло“. Само проектите,
които могат да покажат устойчивост на
предлаганите нешосейни товарни превози - т.е.
проекти, които могат да оцелеят на пазара дори
и след като спрат да получават финансовата
подкрепа на Европейския съюз-имат шанс да
получат подпомагане. Поканата е отворена за
кандидатстване по пет вида дейности: -

Дейности за смяна на вида на използвания
транспорт: за пренасочване на част от шосейния
товарен превоз по морски пътища на кратки
разстояния, железници или вътрешни водни
пътища, или съчетание от различни видове
транспорт; - Дейности с ускоряващ ефект, които
са изключително новаторски и имат за цел
преодоляването на структурните пазарни
бариери в товарния транспорт на Европейския
съюз , като например бавната скорост на
товарните
влакове
или
проблемите
по
техническата съвместимост на различните
видове транспорт; - Дейности за обмен на
знания, които ще подобрят сътрудничеството и
ще оптимизират работните методи и процедури
сред различните участници в товарния
транспорт; - Дейности, свързани с морските
магистрали, чрез които шосейният товарен
транспорт се пренасочва по морски пътища на
кратки разстояния или се съчетава морски
транспорт на кратки разстояния с други видове
транспорт, като така се предлагат различни по
вид морски транспортни услуги с много голям
обем и честота; - Дейности за избягване на
трафика,
които
включват
транспорта
в
логистиката на производство, за да бъде
намалено търсенето на транспорт по шосе.
Отпуснатият бюджет е увеличен на 59 милиона
евро, в сравнение с 57 милиона за 2007 г.

Покана за представяне на предложения - DG EAC/04/08 - Темпус IV
- Реформа във висшето образование посредством международно
университетско сътрудничество
Краен срок: 28 април 2008 г. Програмата Темпус
ще бъде продължена с нова фаза за периода
2007-2013 г. Общата цел на програмата ще бъде
да
допринесе
за
улесняване
на
сътрудничеството в областта на висшето
образование сред държавите -членки на

Европейски съюз и съседските страни-партньори.
По-специално, програмата ще спомогне за
насърчаване на доброволното сближаване с
произтичащите от Лисабонската стратегия и
Болонския процес достижения на ЕС в областта
на
висшето
образование.
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Програмата Темпус насърчава многостранното
сътрудничество сред висши образователни
институции, органи и организации в държавитечленки на ЕС и в страните-партньори, като
набляга на потребността от реформа и
модернизация
на
висшето
образование.
Проектите на национално равнище трябва да
отговарят
на
националните
приоритети,
установени в тесен диалог между делегациите
на ЕК и съответните органи в странитепартньори. Проектите, в които участват няколко
страни, трябва да са съобразени с цялостните
приоритети на програмата, определени в
контекста на стратегията на ЕС за модернизация
в сферата на висшето образование. Двата
основни
инструмента
за
сътрудничество
посредством настоящата покана за представяне
на предложения в рамките на програма Темпус
са: -съвместни проекти: проекти, основани на
възходящ подход, които целят модернизиране и
реформиране
на
институционално
(университетско) равнище. Съвместните проекти
имат за цел обмяната на опит между
университети, организации и институции от ЕС и
от страните-партньори, а така също и между
учреждения в страните-партньори, когато е
необходимо, - структурни мерки: проекти,
основани на низходящ подход. Структурните
мерки са насочени към развитието и реформите
на системите за висше образование в страните партньори, както и за подобряване качеството и
значението им и за по -голямо сближаване с
достиженията на ЕС. Структурните мерки
засягат посреднически дейности в подкрепа на
структурните реформи в системите за висше
образование, както и разработването на
стратегическа рамка на национално равнище.
Допустими
кандидати:
Институциите
и

организациите, които могат да участват в
програмата
Темпус,
са
както
висши
образователни институции и организации, така и
неакадемични институции и организации, като
например
неправителствени
организации,
дружества, предприятия и държавни органи.
Тези институции и организации трябва да имат
седалище в някоя от следните четири групи
страни: - 27-те държави -членки на Европейския
съюз, - 6-те страни от региона на Западните
Балкани: Албания, Босна и Херцеговина,
Хърватска, БЮР Македония, Сърбия, вкл. и
Косово, и Черна гора, - 15-те южни и източни
страни съседки на Европейския съюз: Алжир,
Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мароко,
територията
под
управлението
на
Палестинските власти, Сирия, Тунис, Армения,
Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и
Украйна, - Руската федерация, - 5-те централни
азиатски републики: Казахстан, Киргизстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Общият
бюджет,
предназначен
за
съфинансирането на проекти, е в размер на
50,55
млн.
евро.
Финансовото участие от страна на Комисията не
може да надхвърля 95 % от общата сума на
допустимите преки разходи. Минималният
размер на помощта, както за съвместните
проекти, така и за структурните мерки възлиза
на 500 000 евро. Максималният размер на
помощта достига 1 500 000 ЕВРО. За Албания,
Черна гора и петте Централни азиатски страни,
за които отпуснатата сума е по -малко от 1 млн.
евро на страна, минималният размер на
помощта и за двата вида проекти е фиксиран на
300 000 евро. Максималната продължителност
на проектите е 24 месеца или 36 месеца.

"Слънцето грее еднакво за всички"
Представителството на Европейската комисия в
България организира конкурс за снимка на тема
"Слънцето грее еднакво за всички", посветен на
Европейската година на междукултурния диалог
2008. Право на участие имат български
граждани на възраст между 12 и 19 години.
Снимката трябва да носи в себе си послание,
свързано
с
Европейската
година
на
междукултурния диалог 2008. Инициативата
цели да подтикне младите хора към опознаване

на различни културни традиции, създаване на
нови контакти и приятелства, обмен на знания в
името на взаимното разбирателство, уважение и
толерантно съжителство. Темата дава свобода
на въображението и широко поле за изява на
представите за взаимодействие и диалог с
култури, различни от нашите. Снимките трябва
да са в дигитален формат JPEG, да имат
заглавие и да бъдат придружени от кратък текст,
описващ идеята и посланието, което
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участникът иска да отправи. Снимките ще бъдат
оценявани
по
следните
критерии
интерпретация на темата; креативност и
оригиналност;
яснота
на
посланието;
универсалност на посланието;
способност да се ангажира вниманието на
зрителя. Ще бъдат присъдени първа награда –
огледално рефлексен дигитален фотоапарат,
втора и трета награда – дигитални фотоапарати.
Краен срок за изпращане на материалите в
конкурса – най-късно до 14:30 часа на 14 март
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2007 година (важи датата на пощенското
клеймо). Обявяването на резултатите от
конкурса и награждаването на победителите ще
се състои на 25 март 2008. Регламентът на
конкурса и формулярът за участие са достъпни
както на
интернет-страницата на Представителството на
ЕК
на
следния
адрес
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/180
208-photo_bg.htm

Възможност за безплатна юридическа помощ за хора с увреждания Пловдив
Краен срок: до края на май 2008 г. Във фокуса
на юридическата защита е погазването правата
на хората с увреждания в България и липсата на
архитектурно достъпна среда (на територията на
Община Пловдив). Безплатни юридически
консултации: всяка сряда от 16-18 часа в клуба
на СНЦ "Съюз на инвалидите - Дружество
Пловдив": СНЦ “СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ ДРУЖЕСТВО
ПЛОВДИВ”
4000 - Пловдив, ул. ”Богомил” № 21А; тел.: (032)

640 359; invalidi@abv.bg Предимство имат хора,
ползващи инвалидни колички, живеещи в град
Пловдив, които изпитват редица ограничения на
правата си във връзка с архитектурно
недостъпна среда. Проектът се реализира в
партньорство с Фондация “Правна алтернатива”
по Програма “Овластяване на безвластните” на
Тръст за гражданско общество в Централна и
Източна Европа и със съдействието на Институт
“Отворено общество” - София.

Фондация "Работилница за граждански инициативи" обявява
конкурс за финансиране на проекти по програмата "Живо
Наследството 2008"
Краен срок: 10 март 2008 г. Програмата “Живо
Наследство 2008” е насочена към подкрепа на
инициативи
за
опазване,
развиване
и
популяризиране
на
местното
културно
материално и нематериално наследство с
активното участие на местните жители. За втора
поредна година програмата се реализира с
финансовата подкрепа на Еврофутбол по проект
"Печелиш и помагаш". Освен опазването и
развиването на местната традиционна култура,
програмата има за цел да мотивира и обедини
гражданите
при
изпълнението
на
тези
инициативи, които ще се основават на принципа
на доброволното участие и партньорство.
Допълнителен акцент в програмата ще бъде
привличането на млади хора, които да бъдат
ангажирани
с
проучването,
опазването,
развиването и популяризирането на местното

културно наследство. Програмата ще се
осъществява в различни части на България, за
да се представи широко разнообразие от
специфични
местни
условия,
идеи
и
възможности, свързани с опазване и развиване
на местните културни традиции. В рамките на
програмата ще бъдат финансирани около 10
проекта на стойност до 4000 лв. Очаква се поголямата част от финансираните проекти да
търсят финансиране до 3000-3500 лв. Проектите
ще трябва да бъдат осъществени за срок до 7
месеца в периода от началото на април до края
на октомври 2008 г. Общи условия и указания за
кандидатстване; Формуляр за кандидатстване;
Фиш на проекта; Ако след прочитането на
Указанията и Формуляра имате допълнителни
въпроси, може да ги зададете на електронен
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Конкурс „Млад икономист-2008 г.” на тема: „Развитие на
българските предприятия чрез използване на капиталовите пазари”
Краен срок: 30 април 2008 г. Конкурсът се
провежда по случай Деня на икономиста - 11
юни.
В конкурса „Млад икономист”-2008 г.” могат да
участват всички лица до 35 годишна възраст
(самостоятелно или в колектив), завършили
средно образование, които се занимават и
извършват икономическа дейност в областта на
науката;
образованието;
практиката
и
управлението, както и асистенти, докторанти и
студенти от висшите учебни заведения в
България. Всеки автор или колектив може да
участва в конкурса с една разработка.
Докладите трябва да бъдат написани на

български
език.
Задължително условие е пълният текст на
разработката да бъде до 10 стандартни
машинописни страници, вкл. фигурите и
таблиците, като никъде в текста не се посочва
името
на
автора.
Разработката трябва да бъде подготвена за
пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм).
Отпечатването да бъде на лазерен принтер с
шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието
е с главни букви, центрирано и с удебелен
шрифт. Изложението започва след три празни
реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и
двустранно изравняване.

Средношколски конкурс за поезия "Възкресения 2008" в чест на 120годишнината от рождението на Дора Габе
Краен срок: 1 април 2008 г. Регионален
исторически музей - Добрич и Вестник
"Добруджанска
трибуна"
обявяват
Средношколски конкурс за поезия "Възкресения
2008", посветен на 120-годишнината от
рождението на Дора Габе. В конкурса могат да
участват ученици на възраст от 13 до 19 години

с до три непубликувани стихотворения в три
напечатани екземпляра, като посочат име,
възраст, училище и адрес за връзка.Текстовете
се приемат на адрес: 9300 Добрич; Домпаметник
„Йордан
Йовков”
п.к.
131
за
„Възкресения”
или
на
имейл:
dobrichmuseum@abv.bg

Южна пролет 2008 за първи книги и киносценарии на автори до 40
години
Краен срок: 6 април 2008 г. На 16, 17 и 18 април
2008 г. Община Хасково ще проведе XXXVI
Национален конкурс за дебютна литература
"Южна пролет". За конкурса се приемат първи

книги и киносценарии на автори до 40 години в
следните жанрове: - Поезия (стихосбирки, поеми)
Проза
(разкази,
повести,
романи)
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- Литературна критика и литературна история; Филмов сценарий; Дебютантите ще бъдат
оценявани от жури с председател Боян Биолчев.
Книгите и киносценариите за конкурса, издадени
от 01.01.2007 г. до 30.03.2008 г. включително, се

представят в четири екземпляра, придружени с
автобиографична справка за автора.Телефони
за справка: 038/603 391 038/603 45;9Имейл:
culture_haskovo@abv.bg

ПЕТИ Национален конкурс за млади художници и литератори
“ДУШАТА НА ЕДИН ИЗВОР”
посветен на художника Жорж Папазов и изкуствоведа Кирил
Кръстев
Краен срок: 1 април 2008 г. Фондация “Млада
България”, Овергаз и Община Ямбол обявяват
ПЕТИ Национален конкурс за млади художници
и литератори “ДУШАТА НА ЕДИН ИЗВОР”,
посветен на художника Жорж Папазов и
изкуствоведа Кирил Кръстев. Конкурсът е в две
категории: изобразително изкуство и литература.
Техники
и
жанрове:
в
категория

“Изобразително изкуство” - акварел, пастел,
темпера, графика, масло; - в категория
“Литература” - приказка, кратък разказ, есе; Тема:
ТЕАТЪР; Възрастови групи: Първа група - от 15
до 19 години; Втора група - от 20 до 25 години;
Формуляр
за
Регламент
на
конкурса;
кандидатстване за конкурса

V национален конкурс арт колаж Пловдив - 2008 г.
Краен срок: 30 март 2008 г. ОРГАНИЗАТОРИ:
СХУ за ИИ “Цанко Лавренов” - Пловдив;
Министерство на културата; Сдружение “Арт
Колаж Пловдив”; Сдружение Старинен Пловдив.
ЦЕЛИ: Идеята по време на Международният
симпозиум “Арт Колаж Пловдив`2008” да се
открие ІV Национална младежка изложба Колаж
има за цел да утвърждава най-младите
художници, да реализират своите идеи в
областта на колажа, да се съизмерват в двете
възрастови групи по между си, както и да

почерпят опит от изявените художници участниците в международния симпозиум. В
конкурса могат да участват всички желаещи
ученици в редовна форма на обучение от
училища
по
изкуствата,
професионални
гимназии и профилирани гимназии в областта на
изобразителното изкуство, както и студентите от
ВУЗ по изкуства. Участниците се групират в две
възрастови групи: от 15 г. до 17 г. вкл.; от 18 и
над 18 г.
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Седми национален конкурс-изложба “АЕЦ “Козлодуй”- енергия природа”
Краен срок: 16 април 2008 г. В ежегодния
конкурс “АЕЦ “Козлодуй”- енергия - природа”,
организиран
от
Атомна
електроцентрала
“Козлодуй”, могат да вземат участие деца на
възраст от 6 до 15 години. Класирането ще се
извърши в три възрастови групи: I-ва група: от 6
до 8 години; II-ра група: от 9 до 11 години; III-та
група: от 12 до 15 години. Допускат се творби,

изпълнени с различни техники и материали във
формат 35/50 см, и максимална височина за
пластики 30 см, които ще се приемат до 16
април 2008 г. на адрес: гр. Козлодуй 3321; “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД ; Дом на енергетика /за конкурса/
За информация: тел.: 0973/ 7-47-19; 0973/ 7-4828

Национален конкурс за детска рисунка МИСИЯ СПАСИТЕЛ
Краен срок: 30 април 2008 г. Министерство на
държавната политика при бедствия и аварии,
Министерство на образованието и науката и
Национален дворец на децата провеждат за
втора
поредна
година.
Конкурсът
е
правоприемник на Националния конкурс за
детска рисунка “С очите си видях бедата”.
Тематично конкурсът обхваща изучаваното
учебно съдържание за действия при бедствия,
аварии, катастрофи, оказване на първа помощ,
самопомощ и взаимопомощ, предвидено за
часовете в средното образование, в които се
разглеждат тези въпроси: - природни бедствия,
промишлени аварии и катастрофи, терористични
актове и пожари;- екологични катастрофи;спасителни акции на специализираните екипи на
МДПБА
(ГЗ)
при
бедствени
ситуации.
Участниците в конкурса са разпредени в три
възрастови групи: І група - от 6 до 9 години; ІІ
група - от 10 до 14 години; ІІІ група - от 15 до 18

години. В конкурса участват всички училища,
разпределени в три категории, с оглед найобективно определяне знанията и уменията на
участниците, съобразно учебната подготовка.
Първа категория: Ученици от специализирани
паралелки, училища и школи по изобразително
изкуство.
Втора
категория:
Ученици
от
специализирани
училища
за
деца
в
неравностойно положение. Трета категория:
Ученици от всички училища и обслужващи звена,
непопадащи в първите две категории. Рисунката
трябва да бъде с размер на листа 35/50 см., без
паспарту. Националният конкурс за детска
рисунка се провежда в три етапа:1. Общински
конкурси - до 30.04.2008 г. 2. Областен конкурси
- до 20.05.2008 г. 3. Национален конкурс октомври 2008 г. Лице за контакт: Петя
Димитрова, главен експерт в отдел “ПОУННИД”,
дирекция “НУЦПЧС”, МДПБА; тел.: (02) 940 14 92;
e-mail: p.dimitrova@mdpba.government.bg

Конкурс за северните европейски морета
Краен срок: 16 май 2008 г. Всеки клас, който се е
записал за образователната програма на проект
SESAME, може да вземе участие в конкурса. За

записване за програмата: http://www.sesameip.eu/public/how-to-participate
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Покана за предложения по Съвместен фонд за малки проекти между
България и Турция - ФАР-ТГС
Краен срок: 14 април 2008 г. (понеделник),
16:00 ч. Със средствата от фонда ще се
финансират т.нар. меки проекти от типа "хора за
хора" за развитие на дейности от трансграничен
характер в областта на икономическото
развитие,
туризма,
културния
обмен
и
изграждане на институционален капацитет на
местно и регионално ниво. По програмата могат
да кандидатстват общини, асоциации на местни
и регионални власти, организации на областно
ниво,
организации
за
междуобщностно
сътрудничество, търговски и стопански камари,
селскостопански
камари,
професионални
сдружения,
неправителствени
организации,
университети, училища, колежи, културни
центрове във включените в програмата гранични

области. За България това са всички общини от
областите Хасково, Ямбол и Бургас. За Турция
това
са
областите
Едирне
и
Киркларели.Задължително изискване към всички
кандидати е те да са регистрирани най-малко 12
месеца преди крайния срок за подаване на
предложения, да имат партньор от другата
страна на границата и да са пряко отговорни за
подготовката и управлението на проекта.Общата
сума, предоставена по програмата е 651 000
евро. Задължително е изискването да се осигури
собствено съфинансиране в размер на 10 % от
стойността на искания грант. Максималната
сума, която може да се получи по един грант е
50 000 евро, а минималната - 10 000 евро.

Предстои обявяването на покани за проектни предложения по пет
трансгранични програми
Срок: края на месец март 2008 г. МРРБ ще
обяви покани за набиране на предложения до
края на месец март 2008 г. по Програма ФАР Трансгранично
сътрудничество
и
Добросъседство, Финансов меморандум 2006.
Общата разполагаема сума по поканите за
предложения е 26 645 000 евро. Максималният
размер на безвъзмездната помощ от ЕС е до 90
%.
Програмите
за
Трансгранично
сътрудничество са между България и Турция,
между България и Гърция и между България и
Румъния, а програмите за Добросъседство са
между България и Македония и между България
и Сърбия. Проектите, които ще се подкрепят, са
в
областта
на
сътрудничеството
в
трансграничните
райони,
опазване
на

природните ресурси, развитие на еко- и селския
туризъм, пречистване и управление на водните
ресурси, защита и управление на околната
среда. Приоритет на проектите ще бъде и
подкрепата
на
бизнес
сътрудничество,
човешките ресурси и повишаване на заетостта,
сътрудничество
между
образователни
и
изследователски институции, както и дейности
"от хора за хора". Кандидати за участие в
проектите
могат
да
бъдат:
общини,
неправителствени организации, асоциации на
общини,
изследователски
институции,
междуобщински организации за сътрудничество,
бизнес организации, камари и други от
граничните региони.
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Покана за кандидатстване за METP 3

Краен срок: 18.00 ч. (пекинско време) 1 юни
2008 г. Обучението ще започне на 20 октомври
2008
г.
Програмата за обмяна на мениджъри между ЕС
и Китай (EU-China Managers Exchange and
Training Programme - METP), от 2006-а, е

четиригодишен междуправителствен проект
между
ЕС
и
Китай
в
областта
на
международната
търговия.
METP
3:
Информация и документи за участници от
Европа

Обучение в областта на борбата срещу измамите - Програма
HERCULE II
Краен срок: 11 април 2008 г. Целта е да се
подкрепят обучителни дейности, които ще
допринесат за превенция и/или борба с
финансовите измами в името на интересите на
общностите.

Могат да кандидатстват национални или
регионални администрации, изследователски
или образователни институти, регистрирани
опне от една година, и НПО от страните членки
на ЕС и страните кандидатки.

Укрепване на законовата база на национални агенции, които се
борят с финансовите измами - Програма HERCULE
Краен срок: 30 май и 1 септември 2008 г. Тази
покана е насочена към администрации на
национално ниво (напр. полиция, митници) в

страните членки, ангажирани изцяло с борбата с
финансовите измами.

Покана за Moving Walls - изложба на документална фотография
Краен срок: 28 март 2008 г. Moving Walls е
ежегодна изложба на документална фотография.

Институт "Отворено общество" кани да
представят свои документални творби. Насоки

Покана за проекти: Преодоляване на различията в лечението на
пристрастеностите
Краен срок: 11 април 2008 г. Има възможност за
финансиране на мин. 6 проекта.Финансовата

подкрепа е за период от до три години и е в
размер на макс. 600 000 щ.д. Насоки

PPaaggee 1133

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. ф
фееввррууааррии

Изследвания/мрежи/срещи и конференции в рамките на
фиксиране на цените на фармацевтичните продукти в ЕС
Краен срок: 14 април 2008 г. Предложенията,
подадени по тази покана, следва да се стремят
към повече прозрачност в ценообразуването и
поемането на част от цената, особено чрез
събиране и развитие на общо знание на

страните членки в ЕС.Съвместната обмяна на
опит и знания между страните членки се очаква
да стане основа за по-устойчиви политики в тази
сфера.

Покана за представяне на предложения - EACEA/31/07 - „Младежта
в света“: сътрудничество със страни, различни от съседните на
Европейския съюз - Програма „Младежта в действие“
Краен срок: 15 април 2008 г. Настоящата покана
е насочена към подпомагане на проекти, които
насърчават сътрудничеството в областта на
младежта между страните по програмата и
страните партньорки, различни от съседните
страни на Европейския съюз. Тя цели: - да
насърчи обмяната на опит и добри практики в
областта на младежта и неформалното
образование, - да допринесе за развитието на
политиките за младежта, на работата в
младежкия и доброволческия сектор, както и за
укрепването на капацитета на младежките
организации/структури и техните ръководни
умения, - да развие партньорства и устойчиви
мрежи
между
младежките
организации.
Проектите трябва да бъдат на една от следните
теми: 1. Укрепване на гражданското общество,
гражданството и демокрацията; 2. Борба с
расизма и ксенофобията; 3. Междуетнически и
междурелигиозен диалог; 4. Постконфликтно
разрешение и възстановяване; 5. Активната
роля на жената в обществото; 6. Права на
малцинствата.
Адресати
на
това
сътрудничество са лицата, работещи в
младежкия сектор, лицата, занимаващи се с
въпросите на младежта и с други дейности,
самите млади, както и други, участващи в
дейността на младежките организации и
структури
и
проявяващи
интерес
към
осъществяването на проекти, насърчаващи
сътрудничеството в тази област. Настоящата
покана се отнася до действие 3. 2 на програмата
„Младежта в действие“. Предложенията трябва

да бъдат представени от организации с
нестопанска цел, неправителствени организации
или
местни
и
регионални
обществени
организации.
Допустими
са
единствено
кандидатурите
на
заявители,
които
са
юридически установени в една от страните по
програмата. Страните по програмата са
следните: - държавите членки на Европейския
съюз;
- държавите от ЕАСТ, които са страни по
Споразумението за ЕИП (Исландия, Лихтенщайн
и
Норвегия),
- страните кандидатки, които се ползват от
предприсъединителна стратегия в съответствие
с общите принципи и с общите условия и клаузи,
установени в рамковите споразумения с тези
страни предвид участието им в програмите на
Общността (Турция). В проектите трябва да
участват партньори от поне четири различни
страни (вкл. кандидатстващата организация),
включващи най -малко две страни по програмата,
от които едната е държава -членка на
Европейския съюз, и две страни партньорки.
Предвидената обща сума за съфинансиране на
проекти по настоящата покана е около 2 500 000
евро.
Финансовата помощ от Агенцията не може да
надвишава 80 % от общата сума на допустимите
за възстановяване разходи. Максималната
субсидия ще бъде 100 000 евро. Проектите
трябва да започнат между 1 ноември 2008 г. и
31 декември 2008 г. Продължителността им
трябва от 6 до 12 месеца.
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Индийска асоциация обявява конкурси в чест на Международния
ден на ромите - 8 април
Индийската
интерконтинентална
културна
асоциация е решила да отпразнува деня на
ромите на 8-и април т. г. в Чандигар със
следните прояви:1. Изложба на рисунки на деца
от ромски произход. Очакват се рисунки на деца
на възраст между 4 и 14 години. Рисунките
трябва да бъдат на платно или обикновена
хартия. За създаването им трябва да са
използвани цветни моливи, водни бои, маслени
и др., с максимален размер на картината 3 Х 2
фута (1,8 метра). Изложбата ще бъде открита на
8-и април 2008 г. в Чандигар. Една седмица покъсно ще бъде представена в 10 града в
Пенджаб. Последната експозиция ще бъде в
Делхи. 2. Ромска музика и танци. Канят се
ромски музиканти и танцьори за изява в

Чандигар и Пенджаб от 8-и до 10-и април 2008
година. Ще им бъдат предоставяни безплатни
квартири. 3. Антология на ромската поезия (на
английски). Канят се ромски поети да изпратят 23 свои стихотворения, които да бъдат събрани в
„Антология". Стихотворенията трябва да бъдат
на ромски или английски език. Всички
стихотворения ще бъдат преведени от ромски на
английски език от Жанардан Патания. За
информация и контакти: Dev Bhardwaj;Director
India Inter-Continental Cultural Association (Regd.);
# 3437 Sector 46-C; CHANDIGARH-160047 (India);
Cell Phone : ++91-98728-23437; email :
writerdev@rediffmail.com
www.writersclubinternational.org;
www.indianwriters.org

Световни награди Habitat
World Habitat Awards
Краен срок: 1 юни 2008 г. (за първи етап) Всяка
година се връчват две награди (10 000 паунда
всяка) за проекти, които представят иновативни

и практически решения на съвременни жилищни
проблеми.

Обучително посещение по проект "Екоматериали в жилищното
строителство" - Куба, 2 - 8 ноември 2008 г.
Краен срок: 1 август 2008 г. Всяка година се
организират обучителни визити на носителите
на World Habitat Award. През юни 2008 г. ще
бъде
посетен
проект
"Екоматериали
в
жилищното строителство" - Куба, победител
през 2007-а.Проектът развива и прилага редица

иновативни и екологични строителни материали,
подходящи както за селски, така и за градски
райони. Създадени са нови 5 000 работни места,
2 300 жилища са ремонтирани или изградени с
новите строителни материали.
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Общински план за
развитие на Пловдив
2005 - 2013
ПРИОРИТЕТ III.: ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЦЕЛ 2.: ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И
СОЦИАЛНА СПЛОТЕНОСТ
МЯРКА 4.: РАЗВИТИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА НА
ПАЗАРА НА ТРУДА,
НАСОЧЕНА КЪМ ПЪЛНОЦЕННА СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ
НА РИСКОВИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА.
Много са факторите, причиняващи социално изключване, но най-значими сред тях са
безработицата, ниската квалификация, недостатъчното образование и обучение, липсата на
достъп до знания и липсата на възможности.
Програми за осигуряване на преход от училището към работното място без период на
безработица;
Провеждане на практика от учащите се във фирми и публичната администрация и
създаването на финансови стимули за работодателите при включването им в подобна схема;
Проучване на възможности за финансиране на обучение на млади специалисти и
квалифицирани работници срещу договор за започване на работа след успешно дипломиране;
Разработването на индивидуални планове за младежите до 24г. от “Бюро по труда”
Разработване на индивидуални планове за продължително безработните лица (над 1
година), за да се предотврати обезкуражаването в тази рискова група;
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Усъвършенстване на информационната база за регистрираните в Дирекции "Бюро по труда",
което да позволи прилагането на индивидуален и превантивен подход при регистриране като
безработни на лица за втори и над два пъти.
Допълнителна квалификация и преквалификация и насърчаване на предприемачеството
сред лица над 50-годишна възраст
Разработване на набор от мерки за подходяща преквалификация на лицата, които се очаква
да бъдат освободени при приватизацията и преструктурирането на големи фирми-монополи;
Провеждане на активна кампания за преодоляване на негативната нагласа сред
работодателите по отношение на по-възрастните безработни лица
Разширяване на обхвата и насочване на активните мерки за реинтеграция, ограничаване и
предотвратяване на социалната изолация на лица в неравностойно положение: самотни майки,
хора с увреждания, лица, изтърпели наказание с лишаване от свобода и др.
Програми за придобиване на нови умения особено за хората с по-нисък доход с цел равен
шанс – акцент върху новите технологии, компютри, Интернет, комуникации.

