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

Година IV, брой 14, м. юли 2008 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 15 юли – 01 август,
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.
3. Общински план за развитие
2005 – 2013 г.
4. Приоритет 4, Цел 1, Мярка 1

1 - 16

17
17 - 19

Център за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства обявява конкурсна процедура за набиране
на проектни предложения по 4 програми
Краен срок: 30 август 2008 г. , 15.00 часа.
На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от
Правилника за устройството, дейността и
организацията на работа на Центъра за
образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства, и в
изпълнение на Годишен план за дейността си,
Център за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите
малцинства обявява конкурсна процедура за
набиране на проектни предложения по
следните
програми:
Програма 1: Гарантиране на равен достъп
до качествено образование на децата и
учениците от етническите малцинства: 1.
Проекти, насочени към подпомагане на
процеса на десегрегация и последваща
интеграция; 2. Проекти, насочени към
адаптацията на деца и ученици в детските
градини и началните училища, за които
българският
език
не
е
майчин.
Кандидатстващи
институции:
общини;
регионални инспекторати по образованието;
държавни и общински детски градини,

училища и обслужващи звена, изпълнявани
самостоятелно
или
с
участието
на
юридически лица с нестопанска цел,
осъществяващи общественополезна дейност.
Максимална стойност на един проект - 18 500
лева. Програма 2: Съхраняване и
развиване на културната идентичност на
децата и учениците от етническите
малцинства:
1.
Проекти,
касаещи
осъществяването
на
извънкласни
и
извънучилищни дейности, за съхраняване и
развиване на културната идентичност на
децата и учениците от етническите
малцинства; 2. Проекти за квалификационни
дейности за учителите, свързани със
съхранението и развитието на културната
идентичност на децата и учениците от
етническите малцинства. Кандидатстващи
институции: общини; държавни висши
училища; държавни и общински детски
градини, училища и обслужващи звена,
изпълнявани самостоятелно или с участието
на юридически лица с нестопанска цел,
осъществяващи общественополезна дейност.
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Максимална стойност на един проект - 5 500
лева.
Програма
3:
Създаване
на
предпоставки за успешна социализация на
децата и младите хора от етническите
малцинства: 1. Програми и проекти за
организиране на форми за привличане и
задържане в училище на отпаднали и
необхванати от образователната система
ученици; 2. Проекти за извънкласни и
извънучилищни форми на работа, целящи
създаване на предпоставки за успешна
социализация на децата, учениците и младите
хора от етническите малцинства; 3. Проекти и
програми за създаване на предпоставки за
успешна социализация на децата, учениците и
младите хора от етническите малцинства;
4. Проекти за квалификационни дейности за
учителите, свързани със създаване на
предпоставки за успешна социализация на
децата и младите хора от етническите
малцинства. Кандидатстващи институции:
общини; регионални инспекторати по
образованието; държавни висши училища;
държавни и общински детски градини,
училища и обслужващи звена, изпълнявани
самостоятелно
или
с
участието
на
юридически лица с нестопанска цел,
осъществяващи общественополезна дейност.
Максимална стойност на един проект - 7 500

лева. Програма 4: Подпомагане процеса за
превръщане на културното многообразие
в източник и фактор за взаимно
опознаване и духовно развитие на
подрастващите и създаване на атмосфера
за взаимно уважение, толерантност и
разбирателство: 1. Проекти за организиране
на вътрешно училищни и между училищни
дебати и дискусии за опознаване на
културното многообразие в България; 2.
Проекти,
отразяващи
и
представящи
културното разнообразие в България;
3. Проекти за квалификационни дейности за
учителите, свързани с подпомагане процеса за
превръщане на културното многообразие в
източник и фактор за взаимно опознаване и
духовно развитие на подрастващите и
създаване на атмосфера за взаимно уважение,
толерантност
и
разбирателство.
Кандидатстващи
институции:
общини;
регионални инспекторати по образованието;
държавни висши училища; държавни и
общински детски градини, училища и
обслужващи
звена,
изпълнявани
самостоятелно
или
с
участието
на
юридически лица с нестопанска цел,
осъществяващи общественополезна дейност.
Максимална стойност на един проект - 5 500
лева.

LIFE+ Покана за представяне на предложения 2008 г.
Краен срок: 21 ноември 2008 г.
Предложенията трябва да бъдат представяни
от организации, регистрирани в държавите членки на Европейския съюз като държавни
и/или частни организации, субекти и
институции. Настоящото съобщение обхваща
следните теми: 1. LIFE+ Природа и
биологично разнообразие. Главна цел:
Опазване,
съхранение,
възстановяване,
наблюдение
и
подпомагане
на
функционирането на природните системи,
естествените местообитания, дивите флора и
фауна, с цел овладяване на намаляването на
биологичното разнообразие, включително
разнообразието на генетичните ресурси, в

рамките на ЕС до 2010 г. - Делът на
финансовата помощ на Общността е до 50%
от допустимите разходи. - По изключение
максимален дял на съфинансиране от 75% се
прилага по отношение на предложенията,
които са насочени към приоритетните
местообитания/видове съгласно директивите
за птиците и местообитанията. 2. LIFE+
Политика и управление на околната среда.
Главни цели: - Изменението в климата:
Стабилизиране на концентрациите на
парникови газове на равнище, което
предотвратява глобалното затопляне с повече
от 2°C. - Води: Допринасяне за повишаване
на качеството на водите чрез разработване на
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икономически ефективни мерки за постигане
на добро екологично състояние с оглед
разработването на първия план за управление
на речните басейни съгласно Директива
2000/60/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (Рамкова директива за водите) до 2009
г. - Въздух: Постигане на нива на качество на
въздуха, които не пораждат значителни
отрицателни въздействия и опасност за
човешкото здраве и околната среда. - Почви:
Опазване и осигуряване на устойчивото
използване на почвите чрез запазване на
функциите
им,
предотвратяване
на
опасностите за почвите, смекчаване на
тяхното въздействие и възстановяване на
замърсени почви. - Градска околна среда:
Допринасяне за подобряване на екологичното
състояние на урбанизираните райони в
Европа. - Шум: Допринасяне за разработване
и прилагане на политика относно шума в
околната среда. - Химикали: Подобряване до
2020 г. на опазването на околната среда и
здравето от рисковете, причинени от
използването на химикали, чрез прилагане на
законодателството относно химикалите, поспециално Регламент (EO) №1907/2006 на
Европейския парламент и на Съвета (REACH)
и Тематичната стратегия за устойчиво
използване на пестициди. - Околна среда и
здравеопазване: Развиване на информационна
база за политиката в областта на околната
среда и здравеопазването (План за действие в
областта
на
околната
среда
и
здравеопазването за 2004-2010 г.). - Природни
ресурси
и
отпадъци:Разработване
и
изпълнение на политики, предназначени за
осигуряване на устойчиво управление и
използване на природните ресурси и
отпадъците, подобряване на екологичните
показатели на продуктите, на моделите за
устойчиво производство и потребление,
предотвратяване,
оползотворяване
и
рециклиране на отпадъците ;допринасяне за
ефективното прилагане на Тематичната
стратегия за предотвратяване и рециклиране
на отпадъците. - Гори: Осигуряване, особено
чрез координационна мрежа на ЕС, на
конкретна и всеобхватна основа за обмен на
информация, необходима при определяне на
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политиката относно горите във връзка с
изменението на климата (въздействие върху
горските екосистеми, ефекти на смекчаване и
заместване), биологичното разнообразие
(базова информация и защитени горски зони),
горските пожари, състоянието и защитните
функции на горите (вода, почва и
инфраструктура), както и допринасяне за
опазване на горите от пожари. Нововъведения: Допринасяне за развиването
и нагледното прилагане на подходи за
иновативна политика, технологии, методи и
инструменти в помощ на изпълнението на
Плана за действие в областта на екологичните
технологии (ETAP). - Стратегически подходи:
Насърчаване на ефективното изпълнение и
прилагане
на
законодателството
на
Общността в областта на околната среда и
подобряване на базата от знания за
политиката в областта на околната
среда
;подобряване
на
екологичните
показатели на МСП. - Делът на финансовата
помощ на Общността е до 50% от
допустимите
разходи.
3.
LIFE+
Информация и комуникации. Главна цел:
Разпространяване
на
информация
и
повишаване на осведомеността по въпросите
на околната среда, включително мерки за
предотвратяване на горски пожари; и
осигуряване на подкрепа за придружаващи
мерки, като предоставяне на информация,
осведомителни дейности и кампании,
конференции и обучения, включително
обучения по предотвратяване на горски
пожари. Въпреки че Комисията приветства
всички проекти, които са свързани с
горепосочената главна цел, предимство ще
бъде дадено на проектите, които се отнасят до
овладяване на намаляването на биологичното
разнообразие. - Делът на финансовата помощ
на Общността е до 50% от допустимите
разходи. Предложенията за проекти се
предават на компетентните национални
органи до 21 ноември 2008 г. Предложенията
за проекти се изпращат на националния орган
на държавата-членка, в която е регистриран
бенефициентът. След това предложенията се
предават от националните органи на
Комисията до 5 януари 2009 г.

Европейска програма за култура (2007-2013) Проекти за
сътрудничество
Краен срок: 1 октомври 2008 г. Програмата
има нови насоки и по-къс формуляр за
кандидатстване.

XXV Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" за
автори от 14 до 25 години, Стара Загора 2008
Краен срок: 20 октомври 2008 г.
Националният младежки конкурс за поезия
“Веселин Ханчев” е наследник на богатите
литературни традиции на Стара Загора.
Неговата цел е да открива млади поетични
дарования и да подпомага творческите им
изяви. Конкурсът “Веселин Ханчев” се
организира и провежда от Община Стара
Загора, библиотека “Родина” и къща музей
“Гео Милев”. Участници в конкурса могат да
бъдат
всички
автори,
навършили
четиринадесет и не по-възрастни от двадесет
и пет години за календарната година, които
нямат издадена стихосбирка. Конкурсът е явен.

Всеки кандидат може да представи от 5 до 10
поетични
творби,
напечатани
в
3
еднообразни екземпляра, с точно посочени
име, адрес, телефон и дата на раждане.
Материалите се изпращат с препоръчана
кореспонденция не по-късно от 20.10.2008 г.
на адрес: 6000 гр. Стара Загора, Библиотека
“Родина” бул. “Руски” № 17; e-mail:
lib@rodina-bg.org
www.rodina-bg.org; тел.:
042/ 603-950; 623-855или 6000 гр. Стара
Загора, Община Стара Загора бул. “Цар
Симеон Велики” 107,отдел “Култура и
вероизповедания”; тел.: 042/ 614-862; 614-863;
614-877.

Обучение за документално кино Discovery Campus Masterschool
Краен срок: 30 септември 2008 г. 15
европейски автори и режисьори ще могат да

разработят свои документални филми за
период от 10 месеца.

Награда за достъп до обучение
Краен срок: 31 октомври 2008 г. Наградата е
в размер на 1 млн.щ.д. и се дава за развитие на
нови услуги в областите: свободен достъп до
компютри и интернет, обучение за по-лесен
достъп до онлайн информация за

подобряване живота на ползвателите,
обучение по ИКТ за персонала на
библиотеките, достигане до хора, лишени от
тези услуги.
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Конкурс ''Робер Шуман'' за най-добър журналистически материал
2008
Краен срок: 5 септември 2008 г., 18.00 часа .
Представителството на Европейската комисия
в България връчва наградите "Робер Шуман"
за значими журналистически постижения в
отразяването
на
теми,
свързани
с
Европейския съюз и насочени към
повишаването на информираността на
българското общество за мястото и ролята на
България
в
ЕС.
Категории:- радио, - телевизия, - печатни
медии, - интернет медии. Носителят на
голямата награда получава малка пластика и
1000 евро. Победителите във всяка от
категориите получават грамота и парична
награда в размер на 500 евро. Ще бъдат
връчени и две специални награди за
материали, посветени на борбата с промените
в климата и на междукултурния диалог. За
участие в конкурса ще се приемат и

журналистически материали, номинирани от
медии, неправителствени организации и/или
експерти в областта на медиите или
политиките
на
Европейския
съюз.
Конкурсните материали трябва да отговарят
на следните изисквания: - Да отразяват теми,
свързани с Европейския съюз, и да
повишават информираността на българското
общество за мястото и ролята на България в
ЕС; - Да са индивидуални авторски материали,
подписани с истинското име на автора; - Да се
отличават с аналитичност, актуалност,
обективност и собствен стил; - Да са
публикувани или излъчени в периода от 1
април 2007 г. до 31 август 2008 г. и върху тях
да
бъдат
посочени
датата
на
публикуване/излъчване и името на медията.
Източник: evropa.dnevnik.bg.

V Международен конкурс за поезия “Castello di Duino” (Замък на
Дуино) - Поезия и Солидарност, Език на народите
Краен срок: 9 януари 2009 г. Право на
участие имат младежите до 30 години.
Участието е безплатно. Тема: “Улици…”.
(Улици, които пресичат света, улици на
нашето въображение, пътища на паметта и на
ума, улици, които се срещат, улици, които се
отдалечават… Темата е само насока, която
може да бъде разгледана свободно в нейното
по-обширно значение). Поезиите се приемат
на майчиния език на авторите. Изисква се
превод на италиански или на английски.
Конкурсните произведения се оценяват на
оригиналния език, на който са писани, от
поети и литературни критици с различни
езикови компетентности. Преводът улеснява
процеса на оценяването: избягвайте онлайн
преводачите! Всеки участник може да изпрати
само една поезия, с максимално 50 стиха.

Награди: 3 награди в размер от 500 € за
първите трима класирали се (част от наградата
е предназначена за хуманитарна цел) ; 1
сребърен медал от Президентството на
Републиката; 1 награда в размер от 500 евро за
най-доброто училище представило свое
поетично произведение, с условието, че
сумата бъде използвана за хуманитарна цел
избрана от победителите - доценти и
студенти. По-малки награди и отличия.
Творбите на победителите и една поезия,
избрана от най-добрите, се публикуват от
издателството IBISKOS editrice Risolo,
спонсор на конкурса (постъпленията са
предназначени за фондацията “Fondazione
Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin” за децата,
жертви на войни) и записани на CD на
оригинален език. Всички участници могат да
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поискат безплатно публикуване на своята
поезия
в
сайта
на
конкурса
Грамота
за
www.castellodiduinopoesia.it.
отличие на най-добра поезия за участниците

под 16 години. Грамота за отличие на трите
най-добри училища, които участват с групови
произведения. Източник: Пайдея.

Национален поетичен конкурс - Нова Загора 2008
Краен срок: 31 август 2008 г. Организатор Община Нова Загора. Конкурсът е анонимен.
Право на участие имат автори над 18-годишна
възраст. Всеки автор може да участва с до 3
непубликувани
стихотворения
в
три
екземпляра,изпратени в запечатан плик, като в
по-малък плик приложи име, адрес, телефони
за контакти. Обявяването на резултатите и
награждаването
ще
се
извърши
на
Празниците на поезията ”Нова Загора 2008
г.” на 01.10.2008 г. /Празник на град Нова

Загора/. Ще бъдат присъдени: - Награда на
кмета на Община Нова Загора - на участник в
конкурса от Община Нова Загора - Първа
награда - 200 лв. - Втора награда - 150 лв. Трета награда - 100 лв. - Награди на
спомоществователи. Изпращайте текстовете
си на адрес: Гр.Нова Загора-8900 ,Ул. ”Петко
Енев” №50 , Община Нова Загора отдел ”КМПВ” . За поетичния конкурс. Тел.:
за контакти: 0457/64162.

Журналистически конкурс на БАИТ
Краен срок: 6 ноември 2008 г.
Журналистическият конкурс на Българската
асоциация по информационни технологии
(БАИТ) ще се проведе за трета поред година в
рамките на изложението за информационни
и комуникационни технологии БАИТ
ЕКСПО 2008. Тазгодишното 13-то издание
ще се проведе от 04.11 - 08.11 2008 г. в Интер
Експо и Конгресен Център – София.
Наградата на БАИТ е ежегодна и се връчва с

цел да удостои с признание и да поощри
журналистите,
които
спомагат
за
популяризирането и решаването на задачите,
свързани с развитието на информационните
и комуникационни технологии в България. В
конкурса за 2008 г. се допускат до участие
журналистически материали, публикувани
или излъчени от 1-ви януари - 06 ноември
2008 г.

Стипендия JobTiger 2008/2009
Краен срок: 1 септември 2008 г.
Кандидатства се с есе на български език на
тема "Лоялност към компанията - защо и
до кога". Есето трябва да е до 4 страници,
формат .doc. Ще се присъдят една, две или
три стипендии, в зависимост от представянето
на участниците, след провеждане на конкурс.
Стипендията е в размер на една минимална
работна заплата месечно. Стипендията е за
една учебна година, считано от 1 октомври
2008 до 30 юни 2009 г. В конкурса може да

участва всеки български гражданин, студент в
университет в България, редовна или задочна
форма на обучение, за степен бакалавър или
магистър. Условие за присъждане на
стипендията е студентът да не е прекъснал и
да е студент през учебната 2008/2009 г. За
целта достигналите до финал участници
представят
удостоверение.
Кандидатите
трябва да подготвят есе на тема "Лоялност
към компанията - защо и до кога" и
автобиография.
Формуляр
за
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автобиографията може да намерите в JobTiger,
в секцията "За търсещи работа
/

Автобиографии". Регистрацията в JobTiger е
безплатна.

Конкурс за “Награда В” на Фондация Вилмот
Краен срок: 15 септември 2008 г. Фондация
Вилмот подновява през 2008-а година
конкурса “Награда В”, чиято цел е да
подпомогне за осъзнаването на принoса на
архитектурата
към
опазването
на
европейското
наследство
и
неговата
еволюция в съвременния свят. В конкурса
могат да участват студенти и млади

дипломанти на европейски архитектурни
училища и университети. Темата на
тазгодишния конкурс е валоризация на
местността около водната кула в град Латина
(Италия). Той предлага да се помисли върху
интегрирането
на
сравнително
ново
архитектурно наследство в един градски и
пейзажен контекст. Източник: Портал Европа.

Ученически литературен конкурс за разказ, стихотворение или есе
"София - реалност и мечти" или "Защо искам да живея в София"
Краен срок: 20 септември 2008 г. По случай
празника на София - 17 септември Народно
читалище „Св. св. Кирил и Методий” и
сп. ”Родна реч” - медиен партньор обявяват
литературен конкурс за разказ, стихотворение
или есе на тема „София-реалност и мечти”
или „Защо искам да живея в София”. В
конкурса могат да участват ученици на възраст
от
14
до
19
години.
Творбите в 3 екземпляра, написани на

пишеща машина или на компютър, 60 знака
на ред и 30 реда, изпращайте след 1 август
2008 г. на адрес: София 1360, бул. „Европа”
№ 20 Народно читалище „Св. св. Кирил и
Методий”
или
на
имейл:
kim_evropa20@abv.bg. Всяка творба трябва да
съдържа трите имена на автора, възрастта,
точния адрес, телефон и училището, в което
учи.

Покана за представяне на предложения - EACEA/21/08 - За
изпълнението на Прозорец за външно сътрудничество „Eразмус
Мундус“ Азиатски регион през учебната 2008/2009 година Програма за действие на Общността за насърчаване на
сътрудничеството между висшите учебни заведения и обмена на
студенти, изследователи и преподаватели от държавите-членки на
ЕС и трети страни
Краен срок: 31 октомври 2008 г.
Прозорецът за външно сътрудничество
„Еразмус Мундус “се стреми към взаимно
обогатяване и по-добро разбирателство между
Европейския съюз и трети страни.Той е

създаден
с
цел
да
насърчава
институционалното
сътрудничество
в
областта на висшето образование между
Европейския съюз и трети страни чрез схема
за мобилност, разработваща обмен на
студенти и преподаватели за целите на
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обучението, преподаването, стажовете и
изследванията. Програмата ще обхваща
следните дейности и разходи: - Установяване
на институционално сътрудничество между
висши учебни заведения в Европейския съюз
и трети страни с цел да бъдат обхванати и
двата вида дейности: - организиране на
индивидуална мобилност на студенти,
изследователи
и
преподаватели;
осъществяване на индивидуална мобилност.
Видовете
мобилност
и
образование,
спонсорирани по настоящата покана, са: студенти :възможности за мобилност за
незавършили и завършили (магистърска
степен) студенти, магистри, докторанти и
завършили доктори; - университетски
преподаватели: обмен за целите на
преподаването ,практическото обучение и
изследванията.
Кандидатите трябва да бъдат европейски
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университети или висши учебни заведения в
партньорство с най-много 20 институции
партньори. Двете страни в партньорството
трябва да бъдат европейски висши учебни
заведения, носители на харта „Еразмус“ преди
датата на публикуване на настоящата покана,
и висши учебни заведения в трети страни,
признати и акредитирани от националните
компетентни органи. Допустими държави за
дейностите по настоящата покана са: - 27-те
държави членки на Европейския съюз, страните кандидатки за присъединяване към
Европейския съюз Хърватия и Турция и
страните от ЕИП (Исландия ,Лихтенщайн и
Норвегия), - следните азиатски страни:
Афганистан, Бутан, Непал, Пакистан,
Бангладеш, Камбоджа, Шри Ланка, Индия,
Индонезия, Малайзия, Филипини, Тайланд,
Китай, Северна Корея, Мианмар/Бирма и
Малдиви.

Покана за националните NARIC центрове за съфинансиране
2008/2009
Краен срок: 30 септември 2008 г. Поканата
е ограничена до националните NARIC
центрове в страните, участващи в Програма

"Учене през целия живот" на ЕС, вкл.
България.

Покана за подаване на учебни проекти за участие в 7-та
конференция на Азиатско-европейската класна мрежа, 12 - 16
декември 2008 г., Кота Кинабалу, Малайзия
Краен срок: 30 септември 2008 г.
Конференциите на Азиатско-европейската
класна мрежа имат за цел да съберат учители
и преподаватели от гимназиални училища от
Европа и Азия, които желаят да разработят
свои идеи за съвместни образователни
проекти в сътрудничество. Проектите ще
насърчават
интеркултурния
диалог
и

разбирателство, и най-вече обучението в
междукултурна среда посредством засиленото
използване на новите информационни
технологии в класната работа с учениците. В
програмата могат да се включат до 2-3
гимназиални учители от всяка една от 43-те
страни – членки на АСЕМ (ASEM – AsiaEuropean Meeting).
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ЮНЕСКО обяви конкурс по Програма „Кейзо Обучи”
Краен срок: 17 декември 2008 г. ЮНЕСКО
обяви конкурс по Програма „Кейзо Обучи”,
съвместно с Япония, за стипендии за
финансиране на научна работа/изследвания
за 2009 г. в следните области: - Околна среда
(специално науки за водата). - Междукултурен
диалог .- Информационни и комуникационни

технологии. - Мирно разрешаване на
конфликти. Стипендиите са на стойност от
6000 до 10000 щ.дол. за срок от 3 до 9 месеца,
считано от м. септември 2009 г. до м.
декември 2010 г. Изследванията трябва да
бъдат осъществени в чужбина.

Конкурс в подкрепа на проекти, свързани с изграждането или
удължаването на маршрути подходящи за велосипедно движение и
пешеходен туризъм
Краен срок: 27 август 2008 г., 13 ч. В
продължение на работата си по подпомагане
на местни общности за развиване на
алтернативни форми на туризъм Фондация
„ЕкоОбщност” обявява конкурс в подкрепа
на проекти, свързани с изграждането или
удължаването на маршрути подходящи за
велосипедно движение и пешеходен туризъм.
Програмата се осъществява с финансовата
подкрепа на фондация DOEN - Холандия и
Toyota Motor Europe. Целеви райони Всички дунавски области с приоритет за
общините с пряк излаз на река Дунав, за
изграждане
и
интерпретиране
на
туристически велосипеден маршрут по
трасето на Евро Вело 6 - европейски
колоездачен маршрут; - Северните области:
Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч,
Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Южна България: областите Кърджали,
Хасково,
Ямбол.
Основни
дейности
насърчавани по програмата са: изграждане на маршрут - проучване,
прочистване, маркиране, укрепване на
настилка;
практическа
работа
по
продължение на съществуващите маршрути,
вкл. и до населени места с цел включване на
местното
културно
наследство
в

туристическия
продукт
на
маршрута.Осигуряване на плавна връзка при
вход/изход на маршрута при населените
места; - организиране на дискусии с местни
заинтересовани страни - институции, фирми,
граждани, организации и читалища за
планирането на маршрута и неговата
интерпретация /тема, забележителности,
предлагани продукти/ с цел планиране на
общи бъдещи цели и дейности по
протежението на общ за няколко населени
места маршрут; - подготовка и предоставяне
на информационни услуги за зелени
коридори и за предлаганите в районите им
услуги и туристически атракции, изготвяне на
рекламни материали, др.; - популяризиране
на велосипедирането като начин за
придвижване без вредни емисии, вкл.
информиране за количествата спестен
въглероден диоксид при изминаване на
определени маршрути с велосипед; обучение на местни водачи; - интерпретация
на маршрути - ориентиране на туристическия
продукт тематично чрез представяне на
характерни за региона културни, обредни,
битови и стопански практики; предлагане на
разнообразие
от
туристически
услуги
представящи
и
съчетаващи
местните

PPaaggee 1100
природни и културни особености, вкл. водни
спортове, конна езда, фото-лов, колоездене,
участие в изготвяне на занаятчийски продукти,
дегустация на гозби и др.; - включване на
посетители
и
местна
общност
в
консервационни дейности свързани с
опазване на биоразнообразието по маршрута
с акцент върху местообитанията от мрежата
НАТУРА 2000; - организиране на общи за
няколко населени места мероприятия, вкл.
поход, откриване на маршрут, честване на
международния ден на велотуризма и др.; популяризиране на маршрутите чрез местни и
регионални туроператори, информационни
центрове.
Участие
в
регионални
и
национални туристически борси и изложения.
Кой може да кандидатства? С проекти в
конкурса могат да участват организации,
регистрирани по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) или техни
клонове, както и организации, регистрирани
по Закона за народните читалища (ЗНЧ).
Една организация или неин клон може да
кандидатства само с един проект. За местни и
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регионални проекти предимство ще имат
организации или техни клонове, които
участват с проект, приоритетно засягащ
общности
от
територията
на
административната област, в която са
регистрирани и работят. Финансиране и
продължителност на проекта. Общото
финансиране по програмата е в размер на 31
200 лв. Максималният размер на
финансирането, което ще бъде отпуснато
за проект по програмата, е 8 000 лв.
Предложените проекти трябва да са
съобразени с капацитета на кандидатстващите
организации въз основа на досегашния им
опит.
Изискване за привличане на
допълнителни ресурси: минимум 20 % от
стойността на търсеното финансиране. Няма
ограничение дали те ще са материални,
човешки или финансови. Важно е да бъдат
реалистично
оценени.
Максималната
продължителност на проектите е 6 месеца. За
контакти:
Радостина
Маринова.
radostmarinova@bepf-bg.org.

Български фонд за жените, стартира нова финансираща програма,
наречена „Активни, здрави и самоуверени”
Краен срок: 30 септември 2008 г. Български
фонд за жените обявява конкурс за
финансиране на проекти, които формират
трайни културни, хранителни и спортни
навици в живота на младите момичета и жени.
Програмата цели да се развият нов тип
нагласи и поведенчески модели, които да
утвърждават моделът за здраве и красота като
едно цяло. В конкурса могат да участват
младежки организации, регистрирани по
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел (ЗЮЛНЦ), работещи в обществена полза.
Дейностите трябва да се изпълнят в рамките
на 4 месеца, считано от 15.10.2008 година.
Ръководител на проекта, трябва да бъде жена,
а планираните дейности да са съобразени с
принципите за равнопоставеност на половете.
Какво се поощрява? Партньорството.
Проекти,
реализирани
съвместно
с

национални и местни медии, с образователни
институции, с профсъюзи, с представители
на местна власт, местен бизнес и други
неправителствени
организации.
Иновативността.
БФЖ не определя
предварително дейностите на проектите, а
само тяхната тематика. Ние смятаме, че НПО
са тези, които познават най-добре условията
на местно ниво и те са единствените, които
могат да определят, кои са най-подходящите
инструменти за въздействие. Промяната.
БФЖ приоритетно ще подкрепи пилотни
проекти, които водят до социална промяна и
дейности, които създават условия за промяна
на нагласите на местната общност по
отношение възприемането на красотата и
здравето като ценност. Публичността. БФЖ,
подкрепя
дейности,
които
включват
възможно най-голям кръг от хора и постигат
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максимална публичност и разпространение на
информацията. Равнопоставеността. За
БФЖ е от изключително значение
равноправното участие на момчета и
момичета в дейностите по проекта. Общата
стойност на средствата, търсени от
„Български фонд за жените” не трябва да
надвишава
1
000
лева.
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Проектни предложения се набират в периода
28 юли - 30 септември 2008 година и
избираеми са младежки неправителствени
организации. В случай на възникнали
неясноти или въпроси, молим да бъдат
отправяни на e-mail: gender@fastbg.net . Лице
за контакти: Радостина Якимова.

ФАР BG 2006/018-343.01.01 – Деинституционализация посредством
предоставяне на услуги в общността за рискови групи (фаза 3)

Краен срок: 3 септември 2008 г., 15 часа.
Обща цел: Укрепване на системата за
повишаване благосъстоянието на децата и
деинституционализация на децата, лица с
увреждания и възрастни хора, настанени в
специализирани
институции,
чрез
предоставяне на услуги в общността.
Подобряване качеството на живот на хората с
психични проблеми с оглед на човешките им
права. Непосредствена цел: Създаване и
развитие на мрежа от социални и психичноздравни услуги, предоставяни в общността.
Целеви групи: Деца и семейства в риск; деца,
отглеждани в специализирани институции;
деца,
напускащи
специализираните
институции;
деца
на
улицата/изоставени/бездомни
деца;
възрастни хора с физически увреждания,
възрастни хора с психични разстройства,
възрастни хора с умствена изостаналост,
възрастни хора на пенсионна възраст, лица с
остри психиатрични разстройства, лица с
тежки психични разстройства.
Общият
бюджет на Схемата за безвъзмездна
финансова помощ BG 2006/018-343.01.01
„Деинституционализация
посредством
предоставяне на услуги в общността за
рискови групи” е в размер на 8 700 000 Евро,
което включва 75 % финансиране от
Европейския съюз и 25% национално
съфинансиране.
Предстои да бъдат
подкрепени инициативи по три компонента, а
именно: 1. Предоставяне в общността на

медицински, социални и образователни
услуги за деца; 2. Предоставяне в общността
на медицински, социални и образователни
услуги за възрастни хора; 3. Предоставяне на
психично-здравни услуги в общността.
Компонент 1 - Предоставяне в общността
на медицински, социални и образователни
услуги за деца. Индикативната сума,
предвидена за компонент 1 - Предоставяне в
общността на медицински, социални и
образователни услуги за деца, е 2 500 000 евро.
Минимален
размер
на
отделните
безвъзмездни финансови помощи: 40 000
евро. Максимален размер на отделните
безвъзмездни финансови помощи: 150 000
евро. По този компонент ще бъдат
подкрепени дейности по разработване и
финансиране на спектър от разнообразни
интегрирани услуги за деца и семейства,
насочени
към
следните
области:
Предотвратяване на изоставянето, насилието,
неглижиране и институционализацията на
деца; - Предоставяне на необходима и
подходяща закрила на деца и семейства в риск,
съобразно конкретните обстоятелства по
случая/положението
на
всяко
дете.
Предвижда се изграждане и образователни
услуги за деца. Компонент 2 - Предоставяне
в общността на медицински, социални и
образователни услуги за възрастни хора.
Индикативната
сума,
предвидена
за
компонент 2 - Предоставяне в общността на
медицински, социални и образователни
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услуги за възрастни хора е 3 400 000 евро. 2.1
Предоставяне на услуги в общността чрез
“Защитени жилища” и “Хосписи”. За
компоненти:
2.1.1
Създаване
и
функциониране на услугата “Защитено
жилище” за възрастни хора с физически
увреждания
.2.1.2
Създаване
и
функциониране на услугата “Защитено
жилище” за възрастни хора с психични
разстройства.
2.1.3
Създаване
и
функциониране на услугата “Защитено
жилище” за възрастни хора с умствена
изостаналост. Минимална сума на отделните
безвъзмездни финансови помощи: 60 000
евро. Максимална сума на отделните
безвъзмездни финансови помощи: 100 000
евро. 2.1.4 Създаване и функциониране на
услугата “Напълно функциониращ хоспис”.
Минимална сума на отделните безвъзмездни
финансови помощи: 80 000 евро. Максимална
сума на отделните безвъзмездни финансови
помощи: 200 000 евро. За компоненти: 2.2.1
Създаване и функциониране на услугата
“Дневен център” за възрастни хора на
пенсионна възраст. 2.2.2 Създаване и
функциониране на услугата “Дневен център”
за възрастни хора с физически увреждания.
2.2.3 Създаване и функциониране на услугата
“Дневен център” за възрастни хора с
умствено изоставане. Минимална сума на
отделните безвъзмездни финансови помощи:
80 000 евро. Максимална сума на отделните
безвъзмездни финансови помощи: 200 000
евро. 2.3 Трансформиране и преустройство
на
специализирани
институции
в
алтернативни форми на предоставяне на
медицински, социални и образователни
услуги за компоненти: 2.3.1 Трансформиране
и
преустройство
на
специализирана
институция за възрастни хора с физически
увреждания.
2.3.2
Трансформиране
и
преустройство на специализирана институция
за възрастни хора с психични разстройства.
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2.3.3 Трансформиране и преустройство на
специализирана институция за възрастни
хора
с
умствена
изостаналост.
2.3.4 Трансформиране и преустройство на
специализирана институция за възрастни
хора на пенсионна възраст. Минимална сума
на отделните безвъзмездни финансови
помощи: 100 000 евро. Максимална сума на
отделните безвъзмездни финансови помощи:
200 000 евро. Компонент 3 - Предоставяне
на
психично-здравни
услуги
в
общността.Индикативната сума, предвидена
за компонент 3 - Предоставяне на психичноздравни услуги в общността е, 2 800 000 евро.
3.1 Създаване и функциониране на услугата
“Отделение
за
остри
психиатрични
разстройства
към
многопрофилните
болници”, което ще предоставя медицински
грижи на лица с остри психиатрични
разстройства в тежък стадий. Минимална сума
на отделните безвъзмездни финансови
помощи: 80 000 евро. Максимална сума на
отделните безвъзмездни финансови помощи:
150 000 евро. 3.2 Създаване и функциониране
на услугата “Дневен център със защитено
жилище и обществен информационен
център” за лица с тежки психични
разстройства. Минимална сума на отделните
безвъзмездни финансови помощи: 150 000
еврo. Максимална сума на отделните
безвъзмездни финансови помощи: 250 000
евро. 3.3 Трансформиране и реорганизиране
на
условията
в
съществуващите
специализирани психиатрични болници.
Минимална сума на отделните безвъзмездни
финансови помощи: 250 000 евро.
Максимална сума на отделните безвъзмездни
финансови помощи: 400 000 евро.За всички
компоненти,
безвъзмездната
финансова
помощ може да покрие цялата стойност на
проекта (100%), ако това е от важно значение
за изпълнението му.
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Покана към НПО, които желаят да заявят интерес за участие в
изпълнението на “Подобряване на контрола на туберкулозата в
България” на територията на общините, областни центрове,
утвърдени от Националния координационен комитет за борба срещу
СПИН и туберкулоза
Краен срок: 25 август 2008 г. Една от целите
е изпълнението на Програмата да доведе до
намаляване на новооткритите случаи на
туберкулоза и увеличаване на успешния изход
от лечението на болестта. Тази година
критериите ще бъдат по-високи и всички
желаещи да участват в Програмата трябва да

положат сериозни усилия, за да отговорят на
изискванията.
Поканата за участие е отправена от
Структурата за управление на Програма
„Подобряване на контрола на туберкулозата в
България”.

Центърът за развитие на човешките ресурси обявява покана за
кандидатстване за инициативата „Европейски езиков знак" за 2008 г.
Краен срок: 20 септември 2008 г.
Кандидатства се чрез изпращане на
Формуляр за андидатстване, като към него
се прилагат и продуктите по проекта, или
други материали, доказващи въздействието

на проекта и постигнатите резултати.
Формулярите се изпращат на адрес: Център
за развитие на човешките ресурси: София
1000, Ул. "Граф Игнатиев" № 15, ет. 4.

Покани за представяне на предложения по работната програма
„Идеи“ за 2009 г. на Седмата рамкова програма на ЕО за научни
изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности
Краен срок: различни за различните
направления. Поканите са по две от
направленията на програма "Идеи": –
Грантове
за
стартиращи
независими
изследователи.- Изследвания в областта на
физиката и инженерството. Крайният срок за
кандидатстване е 29 октомври 2008 г., 17 часа.
39% процента от бюджета на схемата е
отреден за това направление. -Изследвания в
областта на социалните и хуманитарни науки.

Крайният срок за кандидатстване е 19
ноември 2008 г., а сумата по това направление
обхваща 14% от общия бюджет. -Изследвания
в областта на природните науки. Краен срок –
10 декември 2008 г., като на този вид
изследвания са отделени 34% от бюджета. Действия в подкрепа на ЕСНИ: Целта е да се
създаде портфолио от проекти и изследвания
в подкрепа на текущите мониторинг и
оценяване, както и на бъдещи стратегии за

PPaaggee 1144

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. ю
юллии

развитие в тази сфера. Крайният срок за
кандидатстване е 12 ноември 2008 г. .

Източник: vropa.dnevnik.bg.

25 стипендии "Гипсън" за студенти с ниски материални
възможности, записани в първи курс на университети в България
през учебната 2008-2009 година
Срокове за подаване на документи: от 15
до 23 октомври 2008 г. Международна
фондация "Св.Св. Кирил и Методий" в
сътрудничество с Американскa фондация за
българия, САЩ, oбявяват, конкурс за 25
стипендии "Гипсън" по 1,500 лв. годишно за
студенти с ниски материални възможности,
записани в първи курс на университети в
България през учебната 2008-2009 година.
Кандидатите трябва да отговарят на следните

условия: 1. Да бъдат студенти в първи курс
през учебната 2008-2009 г; 2. Да са от
семейства с доказани ниски материални
възможности; 3. Да имат успех от
завършеното средно образование не по-нисък
от много добър 4.50; 4. Да имат успех от
кандидатстудентските изпити не по-нисък от
много добър 4.50; 5. Да са приети за студенти
в първи курс, редовно обучение, държавна
поръчка, за учебната 2008-2009 г.

Стаж в офиса на Върховния комисар по човешките права на ООН
Краен срок: 1 октомври 2008 г. Участниците
в програмата трябва да притежават завършени
степени по специалности, свързани с
дейността на ООН. Предимство ще имат тези,
които в рамките на обучението си са
специализирали в областта на човешките
права. Кандидатите трябва да са финансирани

от академична институция и да имат добри
езикови познания в най-малко два от шестте
официални езика на ООН - английски,
френски, испански, арабски, руски и китайски.
Писмени умения на английски или френски
са задължителни. Източник: еvropa.dnevnik.bg

Съдът на Европейските общности набира стажанти
Краен срок: 1 октомври 2008 г. Необходимо
е кандидатите да владеят отлично един от
официалните езици на ЕС и да имат добри
познания по поне още един. Тъй като
работният език на Съда в Люксембург е
френски, за кандидатите е препоръчително да
го владеят свободно. Стажантите трябва да са

завършили право или политически науки. За
кандидатстващите в отдел "Устни преводи" е
необходима диплома за конферентен
преводач. Стажовете са платени и са за шест
месеца. Съдът отпуска месечна стипендия до
1115 евро. Източник: еvropa.dnevnik.bg.
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Съветът на Европа предлага тримесечни стажове
Краен срок: 15 септември 2008 г.
Кандидатите трябва да владеят добре един от
официалните езици Съвета на Европа –
английски или френски, а познанието по друг
език е предимство. Те трябва да са завършили
висше образование или да са в последната

година на следването си. За стажанти могат да
кандидатстват
и
представители
на
администрацията или частни фирми –
икономисти, адвокати и експерти по
политически
науки.
Източник:
еvropa.dnevnik.bg.

Награда за журналистика „Различията ни събират срещу
дискриминацията“ за 2008 г.
Краен срок: 31 октомври 2008 г., 12.00 ч.
Всички материали трябва да са били
публикувани в медийни издания между 1
януари 2008 г. и 31 октомври 2008 г.
Участниците трябва да бъдат на възраст над
18 години. Всеки участник може да изпрати
до три статии. Материалите трябва да бъдат с
обем най-малко 3 800 знака (включително

интервалите). Материалите се представят на
един от 23-те официални езика на 27-те
държави, членки на ЕС. Победителят в
европейския конкурс и неговите подгласници
ще получат съответно награди на стойност 4
500 евро, 3 000 евро и 2 000 евро. Всеки от
победителите в 27-те национални конкурса
ще получи награда на стойност 750 евро.

Конкурс по програма Специализации
Краен срок: 26 септември 2008 г. (петък),
17.00 часа. Национален фонд “Култура”
обявява конкурс за отпускане на стипендии за
специализации в чужбина на завършили
обучението си студенти от висшите училища

по изкуствата в страната. Финансовата
подкрепа е за срок от 6 месеца до една година
в зависимост от продължителността на
специализацията.

Конкурс за разработка на урок за преподаване на
антидискриминация и толерантност
Краен срок: 31 октомври 2008 г. (важи
датата
на
пощенското
клеймо).
Министерството на образованието и науката
и Информационният офис на Съвета на

Европа в София обявяват КОНКУРС за
разработка на урок за преподаване на
антидискриминация и толерантност. До
конкурса се допускат всички учители, които
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желаят да споделят своя педагогически опит в
работата си по превенция на съществуващи у
нас дискриминативни практики. Участието в
конкурса може да бъде индивидуално или
групово. Конкурсните материали могат да
представят и описват проведени уроци в
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областта на гражданско образование или идеи
за такива чрез обучението по отделни учебни
предмети или група предмети, а също така и
чрез
различни
извънкласни
и
извънучилищни дейности.

Soros Justice Fellowships - Програма на институт Сорос "Стипендии
в областта на правото"
Краен срок: 24 септември 2008 г.
Програмата на институт Сорос "Стипендии в
областта на правото" търси кандидати за
прилагане на иновационни проекти в една
или повече приоритетни области на
наказателното право в програмите за САЩ на

Институт "Отворено общество". Програмите
са две: - За застъпничество (подкрепя юристи,
адвокати,
общностни
организатори,
академици и др.) - За медии, отразяващи
правни проблеми (подкрепя писатели,
журналисти, филмови творци, и др.)

Общински план за
развитие на Пловдив
2005 - 2013
ПРИОРИТЕТ ІV : УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ
КАПАЦИТЕТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА
УПРАВЛЕНИЕ.
ЦЕЛ 1 : УВЕЛИЧАВАНЕ МЕСТНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА.
МЯРКА 1 : КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ
Основната цел на предлаганата мярка е свързана с повишаване капацитета на общинската
администрация за предоставяне на ефективни и качествени услуги на гражданите и бизнес
субектите.
Специфични цели на мярката са:
¾ Повишаване компетентостта на общинските служители;
¾ Повишаване качеството и ефективността на предлаганите на гражданите и бизнеса услуги;
¾ Подобряване и усъвършенстване координацията между отделните структури в общинската
администрация;
¾ Привличане на външни за общината инвеститори чрез предоставяне на бърза и навременна
информация, свързана с инвестиционните им намерения, както и оказване на пълно
съдействие при осъществяване на техните бизнес проекти;
¾ Повишаване мотивираността на работещите в администрацията и формиране на
убеждението, че се основната им задача е предоставяне на качествени услуги в изрична
полза на обществото.
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Оценка на средата
Общинските служители днес са изправени пред предизвикателстото да предоставят
висококачествени услуги на различен тип субекти – от индивидуалния гражданин на общината до
представителите на световни бизнес корпорации. В контекста на динамично променящата се
нормативна база и изискването да се отговори в максимално кратки срокове на очакванията на
потребителите, ясно се налага необходимостта отделните елементи на административната система
да работят в синхрон, комуникацията да протича безпроблемно, като се използват всички
съвременни средства за обмен на служебна информация. Независимо, че през последните години
общините в България направиха сериозна крачка към въвеждане на вътрешни системи за
управление на информацията, все още голяма част от процесите се извършват по традиционния
начин, липсва единна деловодна система, както и автоматизирана система за мониторинг и контрол
върху изпълнение на заповеди, наредби, вътрешни административни разпоредби и актове. Още
по-сериозен става проблемът, когато в предоставянето на крайната услуга на гражданите са
включени няколко общински звена и/или други институции като данъчна администрация,
полиция и пр. В случаите, в които се очаква бърза, професионална и качествена услуга за едно
инвестиционно намерение, например, максималното скъсяване на времето за отговор се превръща
в ключов елемент за конкурентността на общината като привлекателно и сигурно за инвестиции
място. Въпреки че заплащането на труда на работещите в администрацията все още се оценява като
сравнително ниско, всички други инструменти за мотивация са на практика налични – достъп до
програми за повишаване на квалификацията, обучение и усъвършенстване през целия живот,
работа със съвременни ИКТ, достъп до изпреварваща информация и пр.
Типове дейности
¾ Провеждане на квалификационни курсове за ръководни общински служители по теми като:
o Политическа координация в рамките на администрацията и с Общинския съвет;
o Градско развитие и партньорство между градовете в Европа;
o Управление на персонала;
¾ Квалификация на работещите в специализираните отдели за повишаване познанието за
нормативните изисквания на ЕС към тяхната дейност и задачи;
¾ Техническа квалификация на администрацията за работа с единна комуникационна система
(телефон, интранет);
В реализацията на мярката участват всички образователни институции, както опериращи на
територията на Пловдив, така и външни експерти и организации, които предлагат релевантни
програми за квалификация и преквалификация, насочени към специфичните потребности на
работещите в общинската администрация.
Методология
Приоритетно ще се подкрепят и осъществяват два типа проекти – или предоставящи детайлно и
много специализирано обучение за определен брой високо квалифицирани специалисти, които
след това, от своя страна, да станат обучители на своите служители или проекти, чиито програми
целят широката аудитория и предлагат общи познания по разнообразни теми.
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Институционална рамка
При реализацията на тази мярка водеща роля има управленският екип на Община Пловдив, от
който се очаква да оцени безпристрастно и професионално качеството на работещите
специалисти, празните полета в техните умения и да обвърже изискванията към служителите със
стратегическите направления на общинската политика.

