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ИНИЦИАТИВИ ОТ ОБЛАСТ СЛИВЕН
Първата си пресконференция даде областният управител Чавдар Божурски
На 08.06.2017 г. областният управител
Чавдар Божурски даде пресконференция
за сливенските медии.
В началото той представи наскоро
назначения заместник областен управител
Димитринка Петкова, както и ресорите на
своите заместници. Приемният ден на
Божурски е всеки последен четвъртък от
месеца, от 14.00 ч., за който гражданите
могат да се записват предварително на
портала на администрацията. Приемният
ден на заместник областните управители е
всеки последен вторник на месеца, от

14.00 ч.
Относно свършеното от встъпването му в длъжност преди по-малко от месец, Божурски информира, че е
намерено решение на проблема със СПИ „Хр. Ботев“ – с. Драгоданово. „Взето беше адекватното решение, което
трябва да изпълним, защото е в интерес и на настанените там деца, и на обществеността“, каза той.
Божурски съобщи още, че стартира голяма инвестиция в спешната помощ, като целта на проекта е
модернизирането и дооборудването на центровете за спешна медицинска помощ. Финансирането е с европейски
средства, а бенефициент е Министерство на здравеопазването. Касае се както за ново строителство, така и за
ремонт на съществуващо. Областният управител е предоставил право на безвъзмездно управление на помещения
държавна собственост за нуждите на ЦСМП-Сливен, което е необходимо условие за стартиране на проекта.
По отношение на възникналото напрежение с проекта на Решение на Министерски съвет за определяне на зони
за движение на бежанци съгласно Закона за убежището и бежанците, Божурски отново подчерта, че няма никакви
основания за притеснения. Няма да има нови центрове за бежанци или увеличаване капацитета на този в с. Баня, а
движението на лицата, настанени в РПЦ - с. Баня, ще се осъществява само на територията на област Сливен и то
в определен часови диапазон. „След среща с директорите на ТД на ДАНС-Сливен Николай Чиликов и на
Регистрационно-приемателен център - с. Баня Димитър Захариев, смятам, че изчистихме породилото се
напрежение и обстановката е спокойна“, каза областният управител.
Стартира пролетната проверка на водните обекти на територията на областта. Тя се прави два пъти годишно, но
досега са били проверявани само най-важните или най-опасните обекти. Тази година се извършва проверка на
всички обекти, които са 109. Проверява се техническото и експлоатационно състояние на язовирите, а освен това
се проверява и проводимостта на речните корита. „Очаквам до края на този месец проверката да приключи.
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Трябва да се види къде има проблеми и потенциална опасност и да се предпишат мерки за отстраняването им от
страна на собствениците. Освен това има язовири, които не съществуват на практика, но по документи се водят
такива – проблем, който трябва да решим“, подчерта Божурски.
Областният управител отчете и множеството прояви, свързани с културата и образованието, чието организиране
и провеждане от Областна администрация е традиция през месец май.
Сред приоритетите през следващите няколко месеца Божурски очерта председателстването на Регионалния съвет
за развитие, чийто ротационен председател в момента е той, и участието му като член в редица комитети за
наблюдение на оперативните програми.
Божурски представи задълженията на областния управител по отношение на изпълнението на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, изработването на планове по параграф 4
от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, както и предстоящите задачи във връзка с дейността
на Асоциацията по ВиК, която той председателства.
Тристранните договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност
за област Сливен са 64
Тристранните договори за целево финансиране за областта са общо 64 и са за същия брой сгради. Това съобщи
на пресконференция областният управител Чавдар Божурски.
В община Сливен те са 51, 11 са в община Нова Загора и 2 в община Твърдица. Всички са сключени до началото
на 2016. Тъй като обновяването на сградите не е приключило, бюджетната прогноза за тези 64 договора е
приблизително 73,5 млн. лв. След края на февруари 2016 г. Българската банка за развитие /ББР/ преустанови
сключването на нови договори.
Участници в програмата на местно и регионално ниво са сдруженията на собствениците, общините и областния
управител. Областният управител наблюдава процеса по обновяването на жилищните сгради; извършва проверка
преди подписване на договорите за целево финансиране; подписва договорите за целево финансиране и ги
изпраща в ББР, както и подписва протокол за откриване на строителната площадка, и протокол, с който се
удостоверява, че сградата е въведена в експлоатация и всички суми са разплатени. ББР сключва тристранни
договори за целево финансиране с кмета на съответната община и с областния управител за всяка отделна сграда.
Божурски каза още, че през 2016 и 2017 г. е продължило подаването на заявления за интерес и финансова помощ
от сдружения на собствениците. След проверка на постъпилите преписки, кметовете на общини са сключили
договори с още 40 сдружения на собствениците, които са включени в Регистър на заявените искания за
финансиране без да се предлага сключването на договори за целево финансиране.
В процеса на работа по програмата, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като
координатор на програмата, притежаващо правото да издава методически указания, направи редица промени и
уточнения по отношение на правилата и процедурите. Такива промени настъпиха например при въведените
референтни стойности. Тук задължението на областния управител е да контролира обявените от общините
обществени поръчки и сключените с изпълнители договори по отношение на това да не се надхвърлят
референтите стойности.
Работи се по приемането на активите публична държавна собственост от страна на ВиК оператора и
по плановете по §4 от ЗСПЗЗ
Предстои фактическо приемане на активите публична държавна собственост от страна на ВиК оператора чрез
назначена от мен комисия, съобщи на пресконференция Чавдар Божурски.
Областният управител е председател на Асоциацията по ВиК /АВиК/. Тя е един от органите, които осъществяват
контрол на дейността на ВиК операторите. В асоциацията участват областният управител като представител на
държавата и общините на територията на областта.
По отношение на дейността на АВиК, Божурски каза, че към настоящия момент е сключен Договорът за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на
потребителите на територията на област Сливен /в сила от 1 април 2016 г./. Освен това започна изготвянето на
„Регионални прединвестиционни проучвания /РПИП/ за обособени територии, обслужвани от ВиК
операторите в Бургас, Сливен и Шумен“ за агломерации с над 10 000 еквивалент жители. На територията на
област Сливен това са агломерациите Сливен и Нова Загора. До края на годината те трябва да бъдат завършени.
Божурски информира още, че Областна администрация Сливен работи по плановете по §4 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи. Целта на плановете е да се разграничат правата на ползвателите
и на бившите собственици, които са притежавали имоти в същите местности и имат решение на Поземлена
комисия, с което е признато правото на възстановяване на тези имоти. За тази дейност през 2016 г. са осигурени
средства в размер на 50 000 лв. по бюджета на Областна администрация Сливен за местностите Баш чардак и
Гюнюзя. Процедурата по приемане и одобряване на плановете е вече към своя край.
За 2017 г. са осигурени средства в размер до 75 000 лв. за изготвяне на нови планове по §4, съобщи още Божурски.
В момента в техническите служби на общините Сливен и Нова Загора се извършва подготовка на технически
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задания и съпътстващата ги документация. Те ще бъдат необходими на възложителя - областният управител, да
обяви процедура за обществена поръчка и да възложи изработване на плановете.
Областният управител Чавдар Божурски председателства заседанието на Регионалния съвет за
развитие на Югоизточен район

На 30 юни 2017 г. в Областна администрация Сливен се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за
развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район, под председателството на Чавдар
Божурски - областен управител на област Сливен.
На срещата присъстваха Румен Димитров – заместник-министър на културата, представители на министерства,
областните управители и кметове на общини в Югоизточен район, представители на организациите на
работодателите и работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи
на Оперативните програми и Областния информационен център- Сливен, академичните среди на територията на
района и др.
Заседанието започна с представяне на актуализирания състав на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен
район, както и промените сред представителите на съвета в комитетите за наблюдение на Оперативните
програми за програмен период 2014 - 2020 г.
Члeнoвeтe на съвета oбcъдихa и oдoбpихa Гoдишния
дoклaд за нaблюдeниe изпълнeниeтo на Рeгиoнaлния
план за paзвитиe на Югоизточен paйoн (2014-2020 г.) за
2016 г. Съгласно Правилника за прилагане на Закона за
регионално развитие, документът се разработва от
териториалното звено на МРРБ в Югоизточен район.
При наблюдение изпълнението на плана е отчетен
напредък в развитието на транспортната и екологична
инфраструктурата, туризма, икономическата и жизнена
среда. Въз основа на индикаторите за наблюдение е
констатирано наличието на сравнително добро
изпълнение на целите и приоритетите на регионалния
план. Направеният анализ при изпълнението на плана
показва, че за положителното въздействие върху района
допринасят основно Европейските програми и
структурни фондове. През 2016 г. е отбелязан съществен
напредък в усвояването на средствата от програмен
период 2014-2020 г. Проектите осезаемо променят
района и подобряват условията на живот за населението.
В рамките на заседанието представители от
Управляващите органи на оперативните програми
информираха участниците в съвместното заседание за
постигнатия напредък и въздействието на оперативните
програми върху развитието на Югоизточен район, както
и за отворените и предстоящи процедури. По данни на
областния информационен център в гр. Сливен на
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територията на областите в Югоизточен район към момента са сключени договори както следва: област Бургас 129 бр., на стойност 177 743 137 лв.; област Стара Загора - 135 бр., на стойност 115 500 736 лв.; област Сливен - 59
бр., на стойност 77 300 016 лв. и област Ямбол - 60 бр., на стойност 112 324 509 лв. Най-голям брой договори са
сключени по ОП „Развитие на човешките ресурси” - 140 бр., а най-висока е стойността на проектите по ОП
„Региони в растеж” - 216 580 457лв.
В кpaя на зaceдaниeто областният управител на област Сливен Чавдар Божурски предаде председателството на
съвета за второто шестмесечие на 2017 г. на заместник областния управител на област Бургас Севдалина
Турманова, чрез връчване плакета на Югоизточен район.
Областният управител Чавдар Божурски участва в редовното заседание на
Комитета за наблюдение на ОПДУ
На 21.06.2017 г. областният управител Чавдар Божурски, в качеството си на член на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Добро управление“ /КН на ОПДУ/, участва в VI-то редовно заседание на Комитета.
На него присъстваха заместник министър-председателят Томислав Дончев и началникът на отдел „Румъния и
България“ на Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия
Сандрин де Буженом.
Ръководителят на ОПДУ Ирена Първанова представи на членовете на Комитета Годишния доклад за
изпълнението на програмата за 2016 г. и предложение за изменение на Индикативната годишна работна програма
за 2017 г.
Стана ясно, че през миналата година от планираните осем процедури, са отворени шест процедури за 178 млн.
лв., а две са отложени за настоящата година. Сключени са договори на обща стойност малко над 112 млн. лв. Като
възникнали затруднения при изпълнение на програмата бяха отчетени промени в законовата и подзаконова
нормативна уредба, забавяне на някои процедури и неособена активност в подготовката и подаването на проектни
предложения за 2016 г.
По време на заседанието бяха представени и одобрени от Комитета критерии за подбор на операции по няколко
процедури, насочени към: подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни
услуги и повишаване качеството на административното обслужване; повишаване на гражданското участие в
процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство; цялостен преглед и
оценка на националната система на обществените поръчки в България; подкрепа за развитие на капацитета на
общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ и др.
Към 31.05.2017 г. общо по петте приоритетни оси на програмата са отворени 13 процедури за 316 млн. лв.
Сключени са общо 78 договора, в процес на сключване на договор са 10 проекта, а в процес на оценка са още 57.
Областният управител Чавдар Божурски участва в заседанието на
Комитета за наблюдение на ОПНОИР
На 23.06.2017 г. областният управител Чавдар Божурски, в качеството си на член на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /КН на ОПНОИР/, участва в VI-то
редовно заседание на Комитета.
Заседанието беше открито от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката и председател на КН на
ОПНОИР.
Представен и одобрен беше Годишен доклад за изпълнение на ОПНОИР 2014-2020 г. за 2016 г. От него стана
ясно, че през 2016 г. Управляващият орган /УО/ на програмата е договорил предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по 10 операции и бюджетни линии в размер общо за 287 459 843,98 лв., което представлява
20,96 % от целия бюджет на ОП НОИР. През 2016 г. УО е одобрил и изплатил на бенефициентите средства в
размер на 37 772 269,28 лв., което представлява 2,75 % от целия бюджет на ОП НОИР. По операциите за подбор
на проекти са започнали дейности, насочени към работа със семейството за разясняване на ползите от
интегрираното образование; подкрепа за деца и ученици от етническите малцинства за изравняване на стартовите
им позиции при постъпване в образователната система и за продължаване на образованието в гимназиален етап;
осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и ученици, за които
българския език не е майчин; осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурно образование.
В рамките на заседанието беше актуализирана и Индикативната годишна работна програма на ОП НОИР за 2017
г. Очаква се през настоящата година да бъдат открити процедури за: създаване на система за осигуряване на
качество в професионалното образование; въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2);
усъвършенстване на националната система за валидиране; развитие на системата за кариерно ориентиране на
студенти; повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда; подкрепа
на уязвими групи за достъп до висше образование; осигуряване на достъп до качествено образование в малките
населени места и в трудно достъпните райони (по подхода ВОМР); интегрирани мерки за подобряване достъпа
до образование.
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Членовете на Комитета разгледаха и одобриха критерии за подбор на операции и методологии по няколко
процедури.
Бюджетът на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. да бъде наддоговорен с 10%, реши Комитетът за
наблюдение на програмата
На 27.06.2017 г. областният управител Чавдар Божурски
взе участие в IX-то заседание на Комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/
2014 – 2020 г.
Членовете на Комитета решиха ръководителят на
Управляващия орган на програмата, чрез министъра на
регионалното развитие и благоустройството, да
представи проект на решение на Министерския съвет за
наддоговаряне на ресурса на програмата и на бюджета й с
до 10%. Това се прави с оглед максимална усвояемост на
ОПРР към края на програмния период и обезпечаване на
одобрени и готови за реализация проекти, отговарящи на
приоритетите на ОПРР за постигане на целите й. По
този начин се подсигуряват близо 300 млн.лв., с които ще
се финансират авансово одобрени проекти.
Според министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков така ще се даде обективна
възможност да се реализират вече подготвени проекти, например от общинските администрации.
По време на заседанието стана ясно, че по ОП „Региони в растеж“ за последните две години са обявени 12
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 2,3 млрд. лв., което е 78% от
бюджета на програмата. Сключени са 405 договора от подадени 463 проектопредложения. Поетите ангажименти
към днешна дата са за над 58% от общия ресурс на програмата. Одобрени са плащания по програмата за над 220
млн. лв., което е 12% от договорения ресурс и 7% от общия.
До края на годината основна задача е да се осигури възможност за стартиране на приема на проекти по
приоритетните регионални оси - здравна и социална инфраструктури и туризъм.
Аурелио Сесилио - представител на ГД „Регионална и градска политика” в ЕК, подчерта, че от изпълнението на
програмата в настоящия период ще зависи как ще продължи финансирането след 2020 г. Според него е от голямо
значение за България Кохезионната политика на ЕС да бъде добре защитена и да продължи да подпомага
развитието на регионите и преодоляването на различията между тях и след 2020 г.
Общото събрание на Асоциацията по ВиК прие отчетния доклад на „ВиК Сливен“ ООД за 2016 г.
На 13.06.2017 г. се проведе заседание на
Общото събрание на Асоциацията по
ВиК
Сливен
/АВиК/
под
председателството
на
областния
управител Чавдар Божурски. Участваха
с право на глас: за община Сливен
Стефан Радев – кмет, за община
Твърдица Атанас Атанасов – кмет, за
община Нова Загора Маргарит Тодоров
– заместник-кмет и за община Котел
Шериф Куванджъ – заместник-кмет.
Присъстваха още Севдалин Рашев –

управител на ВиК–Сливен ООД, и експерти от АВиК.
Основна тема на заседанието беше обсъждането и приемането Отчетния доклад за дейността на ВиК оператора за
2016 г., който беше приет за сведение. Докладът е достъпен на страницата на Областна администрация Сливен, в
раздел „Асоциация по ВиК“. В доклада са предоставени данни за отчетените и водни количества и загубите, вкл.
анализ на компонентите на загубите на вода, предприетите дейности за намаляването им, описани са основните
обекти от ВиК-системата, постъпилите жалби, мерките, предприети за подобряване работата с потребители, и др.
Направен е анализ на авариите, както и на качеството на водата за питейно-битови цели.
По време на дискусията представителите на общините повдигнаха въпроса, че не само докладът, но и планът за
инвестиции за 2017 г. е конструиран по позиции, а не по общини. Управителят на ВиК-Сливен пое ангажимент
до края на седмицата да предостави разбивка по общини. Друг дискусионен въпрос беше свързан с липсата на
единна методика относно изчисляването на амортизационните разходи на активите – общинска собственост на
територията на областта, което затруднява работата на общините.
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По време на заседанието стана ясно още, че утре предстои среща в столицата, за да се направи преглед на
напредъка по изготвянето на „Регионални прединвестиционни проучвания /РПИП/ за обособени територии,
обслужвани от ВиК операторите в Бургас, Сливен и Шумен“ за агломерации с над 10 000 еквивалент жители. Те
трябва да бъдат изготвени до края на тази година.
Намаляват пътнотранспортните произшествия в област Сливен
На 29.06.2017 г. под председателството на областния
управител Чавдар Божурски се проведе заседание на
Областната комисия по безопасност на движението по
пътищата.
Гл. инсп. Илиян Николов – в.д.п. началник на Сектор „Пътна
полиция“, направи анализ на състоянието на безопасността
на движението по пътищата на област Сливен от началото на
2017 г. досега. Наблюдава се намаление на общия брой
пътнотранспортни произшествия /ПТП/ с 203 броя, тежките
ПТП са с 5 броя по-малко, убитите са с 3 повече, а ранените
са с 30 по-малко спрямо първото полугодие на 2016 г. В
периода 01.01 – 28.06.2017 г. са станали 383 ПТП, от тях
тежките са 75 с 9 убити и 89 ранени.
В населените места са регистрирани 252 ПТП с 1 убит и 52
ранени. Извън населените места има 131 ПТП с 8 убити и 37 ранени. Анализът показва, че ПТП в населените
места са двойно повече от тези извън тях, но поради по-високата скорост на движение извън населените места
броят на убитите е значително по-висок. Най-много ПТП са настъпили по второкласните пътища, докато броят
на ранените е най-висок по третокласните пътища /16 души/, а най-много убити има на първокласните пътища
/4 души/.
Според вида на ПТП най-много ранени има при блъскане на пешеходец - 14. Най-много ПТП са настъпили през
месец април, докато броят на убитите и ранените е най-голям през месец юни. 369 ПТП са настъпили по вина на
водачите на МПС. Традиционно най-много ПТП /62/ са настъпили поради несъобразена скорост, като в
следствие на това има най-висок брой ранени - 14. В следствие употребата на алкохол от водачи МПС са
настъпили 24 ПТП.
От „Пътна полиция“ продължават с мерките за подобряване на пътнотранспортната обстановка и намаляване на
броя на ПТП, като в допълнение са предприети и специални мерки за периода на летния сезон.
По време на заседанието беше приет Отчет за изпълнението през 2016 г. на мероприятията от Плана за действие
за изпълнение на Областната стратегия за подобряването на безопасността на движението по пътищата.
Членовете на комисията гласуваха и Плана за действие за изпълнение на стратегията за 2017 г. Съвместно с
общините, РЗИ, РУО, БЧК, ОД на МВР и Областно пътно управление се планират мерки, насочени към
подобряване на организацията и управлението на движението по пътищата; повишаване на знанията и уменията
за безопасно поведение на участниците в пътното движение и на засилен контрол във връзка с безопасността на
движението по пътищата; подобряване техническото състояние на пътната инфраструктура; обезопасяване на
районите около училищата; ремонт на уличната мрежа; освежаване на съществуващата хоризонтална маркировка
и полагане на нова, там където условията на движение го изискват.
В допълнение членовете на Комисията решиха да предложат на кмета на община Сливен да се преразгледа
начинът на паркиране и организацията на движение в района на кръстовището между „Цар Симеон“ и „Цар
Освободител“ с цел избягване на големите задръствания в този район, възпрепятстващи бързото предвижване на
автомобили със специален режим на движение. Беше решено още да се настоява за монтирането на светофарна
уредба на същото кръстовище при първа финансова възможност.
Заместник областният управител Димитринка Петкова с предложения за мерки срещу отпадането на
децата от училище
На 15.06.2017 г. заместник областният
управител на Сливен Димитринка Петкова
участва в Национална среща-дискусия на
тема „Мерки за обхващане, задържане и
превенция на отпадането на децата и
учениците в детските градини и училищата.
Ефективно
взаимодействие
между
институциите“. Участие взеха вицепремиерът
Томислав
Дончев,
министърът
на
вътрешните
работи
Валентин
Радев,
заместник-министрите на образованието и
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науката Деница Сачева и Таня Михайлова, на финансите и труда и социалната политика Кирил Ананиев и
Росица Димитрова, заместник-министърът на МВР Красимир Ципов, както и представители на областни
администрации, неправителствени организации, синдикати и регионални управления на образованието.
„Най-голямата загуба на обществено благосъстояние е ранното отпадане на децата от училище“, каза при
откриването министър Вълчев. Акцентът в дискусията беше междуинституционалното взаимодействие, защото в
България все още не е реализирана главната цел – обхващане на всички деца и ученици в образователните
институции. Той добави, че всички деца на 5 и 6-годишна възраст трябва да бъдат обхванати в системата и да
посещават детска градина. Той съобщи, че през юли трябва да има регламентиран механизъм за съвместна работа
на институциите с цел обхващане на децата. Той ще бъде под координацията на вицепремиера Томислав Дончев
на национално ниво, а на регионално ниво - под координацията на началниците на регионалните управления по
образованието.
Заместник-министър Росица Димитрова обясни, че МТСП отпуска над 500 млн. лв. за подпомагане на семейства
със затруднения, като парите отиват за подготовка на децата им за училище. Тя посочи като основен приоритет
именно подкрепата на родителите, за да могат да отгледат децата си и да им осигурят достъп до образование.
Заместник областният управител Петкова отправи предложение децата да бъдат обхващани още от 3-годишна
възраст в детските градини. Към мотивите си тя изтъкна, че от най-ранна детска възраст те ще добият
елементарни навици и ще усвоят поведенчески норми, ще се приобщят към различна от семейната среда и ще
усвоят български език, ще придобият усещане на принадлежност в група. „Решим ли въпроса с обхващането на
децата от 3 години, ще решим проблема и с предучилищната подготовка, а това не е за пренебрегване“, каза
Петкова. Тя допълни, че трябва да се наблегне на работата с родителите на всички равнища, за да бъдат те
отговорни към децата си и да ги изпращат редовно на детска градина и училище. Тук е уместно да има медиатор
или координатор за работа с родителите от уязвимите групи.
Друго предложение, което отправи Петкова, бе свързано с излизащите в чужбина семейства заедно с децата си.
Родителите следва да вземат удостоверение за преместване на детето от училището, в което учи, и документът да
бъде представен в чуждата страна с цел продължаващо обучение. По този въпрос трябва да се работи с чуждите
партньори. От друга страна, наставникът на детето, на чиято грижа родителите оставят децата си, за да отидат в
чужбина, следва да е пълнолетен и достатъчно отговорен да осигури присъствие на детето в училище.
Петкова подчерта още, че има закони, насочени към превенция на ранните бракове и е необходимо те да се
прилагат, като един от ефектите ще бъде отново предотвратяване отпадането от училище.
По отношение децата със специални образователни потребности, заместник областният управител настоя за
повече ресурсни учители, които да бъдат реален помощник на учителя в учебния час.
Заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев подчерта образованието като национален стратегически
приоритет, отразен в тригодишната бюджетна прогноза на правителството. Там е заложено увеличение на
заплатите на учителите с 15% от септември. Освен това се предвижда и промяна в начина на финансиране на
училищата в страната чрез делегирани бюджети, в чиито център ще стоят образователните резултати и
подпомагане на училищата в граничните и отдалечените райони.
Заместник областният управител Димитринка Петкова отправи предложение към заместник-министър Ананиев
месечните помощи за деца /детски надбавки/ да се получават от всички деца, независимо от социалното
положение на семейството.
По време на форума стана ясно още, че до края на годината ще бъде създаден нов двугодишен план, в който
мерките за намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система ще бъдат
обезпечени финансово от държавния бюджет и оперативните програми на ЕК.
Заместник областният управител Димитринка Петкова участва в конференция за
деинституционализацията на деца
На 23.06.2017 г. заместник областният управител Димитринка Петкова участва в Национална конференция
„Кураж, почтеност и професионализъм в турбулентни времена“ в София. Тя беше организирана от „Надежда и
домове за децата – клон България“ и беше посветена на стабилните и устойчиви модели в сферата на
деинституционализацията на деца от 0-3 г.
Конференцията беше разделена на три основни панела. В рамките на два от панелите беше представен опитът,
развитието и успешните методи, които координаторите на организацията от Южна и Северна България
използват, за да създадат устойчива и благоприятна среда, въпреки променливите политически времена. Третият
панел беше отреден на децата. Те на практика демонстрираха какво означава истинско детско участие.
От 2011 г., „Надежда и домове за децата – клон България“ активно се занимава с процеса по
деинституционализация на деца от 0-3 г. в България. Мисията на организацията е да бъде катализатор за
премахване на институционалната грижа за деца чрез: провеждането на активна политика по превенция на
изоставянето и недопускане настаняването на бебета в специализирани институции, чрез оказването на подкрепа
на биологични семейства при реинтеграция на деца от институции и чрез прилагането на системен подход при
семейните политики, с цел гарантиране на устойчивост на резултатите.
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Изпълнението на проект „Заедно от детската градина“ представиха в Областна администрация Сливен
На 13.06.2017 г. под председателството на
заместник областния управител Димитринка
Петкова се проведе заседание на Областния
координационен съвет за институционална
подкрепа на изпълнението на проект „Заедно от
детската градина“.
Участие взеха представители на УНИЦЕФ,
община Сливен, Регионален център за подкрепа на
процеса на приобщаващо образование – област
Сливен, РУО-Сливен, РДСП-Сливен, директори на
детски градини, ръководители на социални услуги.
При откриването Петкова припомни, че
създаването на този съвет е част от дейностите по
проект на УНИЦЕФ „Подкрепа за приобщаващо образование на деца със специфични потребности в детските
градини от област Сливен“ и част от инициативата „Заедно от детската градина“. Тя отчете важното значение на
проекта за развитие на процеса на приобщаване на децата със специфични потребности от ранна детска възраст.
Мария Янкова - програмен директор „Образование“ в УНИЦЕФ България, благодари за доброто партньорство
при изпълнението на проекта на територията на област Сливен и обясни, че предстои още много съвместна
работа. Тя уточни, че визията на УНИЦЕФ е изпълнението на инициативата да продължи и да разшири своя
обхват.
За реализираните дейности от детски градини – партньори по проект „Заедно от детската градина“ през учебната
2016/2017 г., разказа Юлия Стефанова – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващо образование – област Сливен. Проведени са обучения от Фондация „Карин дом“ на
педагогическия, непедагогическия персонал и специалистите от включените в проекта детски градини. Проведени
са обучения, свързани с реализирането на новата нормативна уредба за приобщаващо образование, както и
ефективно позициониране на специалистите и възможностите за позитивна комуникация с родители. Извършен
е скрининг за идентифициране на риск от обучителни затруднения на 103 деца. Проведени са родителски срещи
с участието на специалистите в детските градини. Стефанова отчете, че в рамките на проекта са осигурени
технически средства и дидактични пособия. Създадени и обзаведени са ресурсни кабинети.
Снежана Радева – консултант „Програми за ранно детско развитие“, УНИЦЕФ България, представи
положителните отзиви на участниците в обученията на педагогически и непедагогически специалисти в област
Сливен.
Златина Великова - директор на детска градина „Тракийче“ - гр. Нова Загора, представи дейностите и
постигнатите резултати от участието на детската градина по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно
развитие”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Дейността
включва въвеждане на изградения пилотен модел за ранно оценяване на образователните потребности на деца от
предучилищна възраст и за превенция и ранна интервенция на обучителните им затруднения.
В заключение заместник областният управител обобщи, че резултатите и добрите практики от проекта следва да
се мултиплицират и в други детски градини в областта. „Надявам се, след време проектът да се казва „Заедно от
детската градина до студентската скамейка“ и постепенно да обхваща все по-големи възрастови групи. Заедно
можем и заедно трябва да го направим, защото всяко дете се нуждае от грижа, обич и подкрепа“, завърши
Петкова.
Областният управител Чавдар Божурски връчи приз „Майчино сърце“ за 2017 г. на Роза Василева
На 01.06.2017 г. в залата на Общински съвет - Нова
Загора се проведе годишната церемония по връчване
на приз „Майчино сърце” на приемен родител.
Домакин на мероприятието тази година бе кметът на
община Нова Загора Николай Грозев.
Гости бяха председателите на неправителствените
организации, по чиято идея е учреден призът още през
2009 г.: Виктория Тачева - Сдружение „За духовни и
социални дейности”, Соня Келеведжиева - Сдружение
„Демократичен съюз на жените” и Роза Кънчева Фондация „Рози”, ръководството на община Нова
Загора и на организации за социални грижи.
Келеведжиева представи информация за приемните
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семейства, за критериите за избор на приемен родител, за работата на комисията, посетила седем приемни
родители от община Нова Загора и обяви името на тазгодишната носителка на „Майчино сърце“. Това е Роза
Василева.
Областният управител Чавдар Божурски приветства присъстващите и изказа своята признателност към
приемните родители за благородната мисия, която изпълняват, за добротата, обичта и грижите им към децата,
които приемат в дома си. „Вашата мисия за осигуряване на по-добър живот и грижа за българските деца е
изключително отговорна и значима и вярвам, че в бъдеще ще продължим да работим заедно в тази насока“, каза
той. Към тазгодишната носителка на приз „Майчино сърце“ Божурски се обърна с думите: „Пожелавам Ви
обичта и доброто, които дарявате да се връщат към Вас многократно, за да Ви дават вяра и сили да продължавате
това благородно дело.“
Областният управител връчи приза за 2017 г. – медальон „Майчино сърце“ и грамота на Роза Василева. Тя е
щастлива майка на двама сина и баба на четирима внуци. В момента и приемен родител на едномесечно
момченце, взето от болницата, когато е било само на три дни. За предходните 4 години Василева се е грижила за
още три други деца.
Поздрав към приемните родители и подаръци за децата поднесе кметът на община Нова Загора Николай Грозев.
Виктория Тачева връчи диплом на приемната майка от името на организациите-учредители на приза.
С поздравителен адрес от името на Цветан Васев – изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане,
и Офелия Кънева – председател на Държавна агенция за закрила на детето бяха поздравени приемните родители
и организаторите.
Областният управител Чавдар Божурски поздрави НУФИ – Котел за 50-годишния юбилей
На 03.06.2017 г. Националното
училище за фолклорни изкуства
„Филип Кутев“ – гр. Котел отбеляза
своя 50-годишен юбилей.
На тържествения концерт официални
гости бяха президентът на Република
България Румен Радев, народните
представители Десислава Танева и
Галя Захариева, заместник-министърът
на културата Румен Димитров,
областният
управител
Чавдар
Божурски, кметът на община Котел
Коста Каранашев, председателят на
Общински съвет – Котел Христина
Чолакова, преподаватели, ученици,

приятели и съмишленици на училището.
В началото на концерта празнично слово, посветено на половинвековната история на НУФИ-Котел, произнесе
директорът Мария Градешлиева.
„Неслучайно е избрано това училище да бъде тук – в люлката на българското възраждане, защото котленци в
продължение на векове съхраняват българския дух и традиции,“ каза в приветствието си президентът. „Вие сте не
само визитна картичка на България пред света, но отваряте врата на света към всички нас, за да търсим едно поголямо национално единение, да търсим и укрепваме нашия здрав български корен и нашите български
идентичност и самосъзнание,“ завърши Радев и връчи на директора Мария Градешлиева плакет „Св. Св. Кирил и
Методий“ за принос към образованието.
От името на министъра на културата Градешлиева получи почетен знак „Златен век“ – печат на Цар Симеон
Велики, Грамота за принос в развитието на българската култура и по повод 24 май – Ден на българската просвета
и култура и на славянската писменост.
Областният управител Чавдар Божурски се обърна към преподаватели и възпитаници с думите: „Тук се подготвят
личности – отговорни, успяващи и талантливи, с които България се гордее. Вие творите част от националната и
световна култура. Винаги носете в сърцата си българското наследство, което сте призвани да опазвате, развивате и
разпространявате! Пожелавам Ви здраве, ентусиазъм и професионално вдъхновение, за да продължавате своята
мисия!“
За своите гости учениците на НУФИ-Котел бяха подготвили богата концертна програма.
Второ издание на фолклорния фестивал „Живият огън на традициите“
От 23 до 25 юни 2017 г. в гр. Котел за втори път се проведе фолклорния фестивал „Живият огън на традициите“.
На откриването бяха областният управител Чавдар Божурски и заместник областният управител Димитринка
Петкова. Сред официалните гости бяха още заместник-председателят на Народното събрание Цвета Караянчева,
Валери Симеонов - заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика, народните
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представители Десислава Танева, Галя Захариева, Петър
Петров, кметове на общините Сливен, Омуртаг и
Търговище, граждани и гости от страната и чужбина. Тази
година фестивалът се провежда под надслов „Символ и
Ритуал“.
Много музика, танци, вкусни гозби,
демонстрации на занаяти, бит и култура, интерпретиране
на ритуали „Нестинарство“ и “ „Русалийски обред –
Калуш”, концертни изяви на певчески и танцови
формации, образователно-познавателни и развлекателни
занимания за деца и конкурс за детски рисунки изненадаха
всички присъстващи на събитието.
Награди за ученици от Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ – Сливен
На 05.06.2017 г. областният управител Чавдар Божурски връчи отличията на трима ученици
от Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ – Сливен. Те се дават за
постигнат отличен успех и утвърждаване авторитета на област Сливен.
Божана Маринова, Мария Радева и Емилиян Кондев, придружени от директора на
училището Жельо Радев и класния ръководител Даниела Маркова, гостуваха в кабинета на
областния управител. Учениците, облечени в народни носии, представиха своите
постижения и намеренията си за своето бъдещо развитие.
От своя страна Божурски им пожела да продължават да творят, да трупат знания и умения,
за да се превърнат в можещи професионалисти и мислещи граждани.
Сливен отбеляза Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България
На 02.06.2017 г. гражданите на Сливен отбелязаха Деня на Ботев и
загиналите за свободата и независимостта на България с общоградско
поклонение.
Да поднесат венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и
сливенските възрожденци на централния площад бяха областният
управител Чавдар Божурски, председателят на Общински съвет – Сливен
Димитър Митев, заместник-председателят на Общински съвет Кирчо
Димитров, заместник-кметовете на Община Сливен Румен Иванов, Пепа
Чиликова и Стоян Марков, директорът на ТД на ДАНС-Сливен Николай
Чиликов, началникът на РУО-Сливен д-р Бисерка Михалева. Беше
положен венец от името на народния представител Десислава Танева.
Цветя поднесоха учениците от сливенските училища, представители на
партии и организации, много граждани. Точно в 12.00 часа градът беше
огласен от вой на сирени, а сливенци сведоха глава в знак на почит към
загиналите за свободата ни.
Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на
България се чества ежегодно в България на 2 юни. Официално се
отбелязва от 1901 г. Тази година се навършват 141 години от гибелта на
Ботев и неговата чета.
Заместник областният управител Димитринка Петкова приветства участниците в
курс по творческо писане
На 18.06.2017 г. заместник областният управител Димитринка Петкова участва в
заключителния етап на курса по творческо писане с Валентина Радинска, организиран
от преподавателя по български език и литература Дочка Петрова.
Проектът по творческо писане стартира през 2014 г. в ПХГ „Дамян Дамянов“ – Сливен
с цел подпомагане на талантливи млади творци. Ръководител е сливенската поетеса
Валентина Радинска - носител на наградата за литература и изкуство „Добри
Чинтулов“ за 2014 г. Курсът се проведе в три модула през учебната година и бързо
стана популярен. Участие в него взеха ученици от сливенските училища на възраст от
4-ти до 12-ти клас.
С обич, такт и професионализъм Радинска общува с децата, които не само се срещат,
четат, слушат и обменят мнения, но се запознават с творчеството на млади, получили
признание, поети като Мартин Спасов и Ана Лазарова.
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Заместник областният управител Петкова изрази своето задоволство от провеждането на тази инициатива на ПХГ
„Дамян Дамянов“ и пожела упоритост и последователност на бъдещите сливенски писатели. „Плисна дъжд“
беше предизвикателството, отправено от нея към учениците, по които те писаха стихотворения.
В рамките на последния модул Виолета Калайджиева – поетеса и юрист, представи участието и впечатленията си
от международен курс по творческо писане в Брунате, Италия, където изключително силно е било присъствието
на тамошното българско училище.
Всички участници получиха грамоти за успешно завършен курс по творческо писане.
* * *
ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ
България, Естония и Австрия официално приеха програмата за Триото, председателстващо ЕС
На 23.06.2017 г. България, Естония и Австрия официално приеха програмата за приоритетите на Европейския
съюз през следващите 18 месеца. Това стана на тристранна среща в Брюксел между българския премиер Бойко
Борисов, естонския – Юрий Ратас и австрийския министър-председател Кристиан Керн, съобщиха от
правителствената пресслужба. Трите страни се обединиха около позитивна програма, ориентирана към бъдещето
и към постигане на конкретни резултати в отговор на очакванията на гражданите за по-голяма сигурност,
повишаване на заетостта и по-ярко присъствие на ЕС на международната сцена. Държавите от Триото ще
устояват своите приоритети, но ще останат гъвкави, за да реагират адекватно при непредвидени ситуации.
Програмата акцентира върху сигурността и укрепването на външните граници на ЕС, икономическия растеж и
конкурентоспособността, както и стабилизиране на съседните на Съюза региони. България ще поеме
Председателството на Съвета на ЕС на 1 януари 2018 г. Три са основните акценти в неговата програма. Първият е
свързан с гарантирането на сигурност на всеки гражданин на ЕС, превенция на радикализацията и насилствения
екстремизъм, овладяване на миграцията. България ще използва възможностите на Председателството, за да
подкрепи страните от Балканите, тръгнали по пътя на евроатлантическата интеграция, подчерта премиерът
Борисов. Вторият приоритет е повишаването на конкурентоспособността на европейската икономика. Фокус е
поставен върху задълбочаването на икономическия и паричен съюз, единния пазар и подкрепата на
предприемачеството, особено на малките и средните предприятия и стартиращите фирми, за постигане на
икономически растеж и създаване на работни места. Акценти ще бъдат също постигането на ефективен Енергиен
съюз, както и провеждането на политика за климата, която да осигури постигането на целите по Споразумението
от Париж. Кохезионната политика и инвестициите в растеж и заетост са третият основен приоритет на
Българското председателство. Кохезията е основен инструмент за постигане на икономическо и социално
сближаване между държавите членки и е от изключителна важност да се ускори същинският дебат за нейното
бъдеще и приоритети след 2020 г.
* * *
ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ…
ЮНЕСКО одобри 4 района за биосферни резервати

регионални марки с висока добавена стойност.

ЮНЕСКО одобри обявяването на „Сребърна“,
„Червената
стена“,„Централен
Балкан“
и
„Узунбуджак“ за биосферни резервати.
Това стана на 29-ата сесия на Междуправителствения
координационен съвет по Програмата „Човекът и
биосферата“, състояла се в Париж от 12 до 15 юни.
С решението си Съветът потвърди, че четирите
биосферни резервати отговарят на изискванията и
принципите на Севилската стратегия. Номинирането
им беше подкрепено от местните общности и
отговорните държавни институции.
Биосферните резервати са инструмент за устойчиво
развитие на регионите, основаващо се на чиста и
съхранена природа и на производството и
предлагането на сертифицирани местни продукти и
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Членството към световната мрежа на биосферните резервати е международно признание за това, че съответната
територия се управлява по целесъобразен и устойчив начин, съгласно националното законодателство и в
съответствие с общоприетите принципи за добро управление. В продължение на почти 40 години 16 български
биосферни резервата са изпълнявали ефективно „консервационна“ и „логистична“ функция, за опазването на
генетичните ресурси, видовете и екосистемите и осигуряването на условия за научни изследвания, мониторинг и
образование.
През годините концепцията за биосферните резервати се е развивала, съобразно съвременните
предизвикателства. Постепенно на преден план е излязъл човекът и взаимодействието му с природата.
Първоначалната функция на биосферните резервати се е надградила – от чисто „опазваща“ и „научна“, е станала
„функция на развитието“, ориентирана към устойчивото ползване на природните ресурси.
Биосферните резервати постепенно са се превърнали в успешни модели за хармонично съжителство между
човека и природата.

* * *
ПОКАНИ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОНКУРСИ
Подбор на партньори за извършване на дейности като
информационни центрове „Europe Direct“ в България
Европейската комисия чрез своята генерална дирекция „Комуникации“ отправя покана за представяне на
предложения с цел подбор на партньори, които да ръководят информационните центрове „Europe Direct“.
Одобрените заявители ще могат да получат безвъзмездни средства за финансиране на конкретна дейност и
техническа помощ, които ще им позволят да осъществяват набор от комуникационни дейности.
Представителството на Европейската комисия в България ще подпише тригодишно рамково споразумение за
партньорство с избраните партньори. Кандидатства се с тригодишна комуникационна стратегия за повишаване на
осведомеността и годишен комуникационен план.
Минимален размер на годишните безвъзмездни средства за конкретна дейност: 18,900 евро.
Максимален размер на годишните безвъзмездни средства за конкретна дейност: 25,450 евро.
Еднократните суми се изчисляват така, че да покриват средно 50 % от разходите, свързани с комуникационните
дейности на центровете.
Краен срок: 7 юли 2017 г.
Фонд за младежка заетост по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants
Тази покана за транснационални проекти, насочени към безработицата сред младите хора, има три основни
области на подкрепа:
1. Иновации и проучване
2. Трансфер на ноу-хау и добри практики
3. Анализ и изследвания
Областите за подкрепа могат да бъдат комбинирани.
Проектите следва да включват организации от най-малко две държави, включително поне една държава
бенефициер поФинансовите механизми на ЕИП и Норвегия.
Фондът e с размер от 60 милиона евро. Размерът на безвъзмездните средства, представени на отделен проект, не
може да бъде по-малък от 1 милион евро. Подкрепата не може да представлява повече от 85% от общите
допустими разходи по проекта.
Поканата има процедурата за кандидатстване в две стъпки. В първата стъпка се представя само концепция.
Успешните кандидати от първата стъпка ще бъдат поканени да подадат пълна заявка за проект.
Не по-късно от 01.08.2017 г. кандидатите се приканват да представят проектна концепция, която кратко описва
идеята за проекта, дейностите и резултатите от проекта, членовете на консорциума на проекта и предварителния
бюджет.
Краен срок: 1 август 2017 г.
BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури
подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и
съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел
на грижа за деца.
Конкретни бенефициенти:
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Компонент 1: Общини съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на
резидентните услуги
Компонент 2: Министерство на здравеопазването.
Краен срок: първи краен срок - 3 август 2017 г.; втори краен срок - 3. ноември 2017 г.
Мрежи от градове 2017, Европа за гражданите 2014-2020
Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, с общ бюджет
58 млн.лв. и с конкретни бенефициенти 54 общини и МЗ, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността
и в семейна среда и Картата на резидентните услуги и Министерство на здравеопазването.
Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури
подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и
съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел
на грижа за деца.
Конкретни цели:
- Да се осигури социално включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ,
ДМСГД, включително и за децата с увреждания и и децата с потребност от постоянна медицинска грижа;
- Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура за услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на
услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.
Краен срок: 1 септември 2017 г.
Ограничена покана за представяне на предложения за подкрепа на национални ромски платформи
Европейската комисия очаква предложения за подпомагане на прилагането на национални стратегии за
интегриране на ромите (НСИР) от организации с нестопанска цел в държавите-членки на ЕС, Исландия и
Лихтенщайн.
Поканата ще финансира дейности, подкрепящи активното партньорство между заинтересованите страни при
разработването, изпълнението и мониторинга на националните стратегии за интегриране на ромите или на
интегрираните пакети от политически мерки.
Приоритетът на тази ограничена покана за представяне на предложения за грантове за дейности е да подкрепи
установяването или засилването на националните процеси на консултации в държавите-членки посредством
национални ромски платформи, свикани и ръководени от националните ромски точки за контакти (НРТК).
Препоръката на Съвета на ЕС относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите-членки (2013/C
378/01, от 9 декември 2013 г.) потвърждава, че НРТК следва да улеснят участието на ромското гражданско
общество в изпълнението на НСИР и местните планове за действие. Националните ромски платформи ще
допринесат решително за този процес.
Националните ромски платформи се очаква да насърчават и улесняват диалога и обмена, да насърчават взаимното
обучение, сътрудничеството и участието в изпълнението и мониторинга между всички заинтересовани страни на
национално ниво. Насърчава се включването на ромите, особено на ромските жени и младежи, в платформите.
ЦЕЛИТЕ НА ПЛАТФОРМИТЕ СА:
- Да се овластят НРТК в процеса на интеграция на ромите, да им се осигури необходимата видимост към всички
заинтересовани страни, независимо дали на национално, регионално или местно равнище, към ромските и
неромските общности;
- Да се осигури ефективно участие на всички заинтересовани страни (национални, регионални, местни власти,
ромски и неромски общности, включително ромски младежи и жени от ромски произход, ромски и про-ромски,
неправителствени организации, частни предприемачи, профсъюзи, професионални асоциации, академични
среди, органи по въпросите на равенството и т.н.) във всички решения, включително относно разпределянето на
наличните финансови средства от бюджета на ЕС и националните бюджети, които засягат ромите, като се вземат
предвид ролята на всяка заинтересована страна;
- Да се преодолеят разликите в прилагането на националната стратегия за интеграция на ромите и
предизвикателствата, които са специфични за националния контекст;
- Да бъдат развити процесите на отчитане на национално и европейско равнище.
ЩЕ БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ:
>> Дейности, насочени към ефективно участие на заинтересованите страни, включително идентифициране на
заинтересованите страни, действия за изграждане на капацитет, интегриране на техния принос в разработването
на политики, свързани с интеграцията на ромите;
>> Работни срещи, целящи да осигурят подходяща комуникация с всички заинтересовани страни;
>> Дейности, насочени към овластяване и участие на ромски младежки и женски организации;
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>> Организиране на откриваща среща "Kick Off" с участието на всички заинтересовани страни (с балансирано
географско покритие), за да се обясни процесът, както и подходът на държавата-членка към интеграцията на
ромите;
>> Организиране на тематични дискусии / фокусирани групови дискусии / работни срещи за добри практики,
по-специално по темите:
- въпроси на образованието, заетостта, здравеопазването, жилищното настаняване и борбата с дискриминацията,
които биха отговорили на нуждите / приоритетите / пречките / предизвикателствата на национално /
регионално / местно равнище;
- възможности за финансиране;
- ромско образование и как най-добре да се развива образованието на ромските деца, включващо възпитатели,
родители, представители на общините, социални работници, ромски посредници, ромски помощници;
- включването на профсъюзите, частния сектор в увеличаването на учеинята за заетост на ромите и на интегриран
подход в областта на жилищното настаняване и здравеопазването;
>> Дейности, насочени към улесняване на диалога между ромските и неромските общности и местните власти, за
да обяснят взаимните ползи от мерките за интеграция на ромите и за двете общности.
Краен срок: 19 септември 2017 г., 17:00:00 часа
BG05SFOP001-3.003: Граждански контрол върху реформата в съдебната система
Процедурата цели да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната
система. Процедурата ще подкрепя откритото участие на всички активни в сферата НПО и професионални
организации при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформи и предложения за
подобрения в съдебната система. Ще бъдат подпомагани проекти на НПО за извършване на независим анализ на
провалилите се дела, като се анализират слабостите както в следствието, така и в прокуратурата, в това число
защитата на свидетелите, икономическият и финансовият анализ, събирането на доказателства от полицията и
сътрудничеството между съдебната и изпълнителната власт. Приоритетни ще бъдат проектите, които въз основа
на такъв анализ предлагат пренасяне на добри практики и иновативни решения за премахване на недостатъците в
структурата, управлението, персонала, обученията, сътрудничеството и професионалните практики. Ще бъдат
подкрепени и мерки за извършване на изследвания на общественото мнение и широко застъпване на дискусиите
и формите на повишаване на отчетността и гражданското участие.
Допустими кандидати:
Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г., или вписани в Регистъра по
чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г., които имат поне една приключена финансова година към датата на
кандидатстване.
Професионални организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ или регистрирани/създадени със специален
закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията,
съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори
и арбитри, както и на други лица, работещи в сектора на правосъдието, които имат поне една приключена
финансова година към датата на кандидатстване.
Бюджет: 2 000 000 лв. – за втория срок за кандидатстване; 2 000 000 лв. – за третия срок за кандидатстване.
Краен срок: 30.09.2018 г., 18:00 ч. (за проекти, които ще се изпълняват 2019 – 2020 г.); 30.09.2020 г., 18:00 ч.
(за проекти, които ще се изпълняват 2021 – 2022 г.)
Ученическият институт на БАН обяви началото на четвъртата си научна сесия
В срок до 30 септември 2017 г. ще се приемат проекти на ученици от 8-ми до 12-ти клас, които имат влече
ние и склонност към изследователска дейност в някоя от областите на науката или нейните приложения. Всеки
участник в УчИ – БАН разработва самостоятелно или в съавторство определена тема. Това става под
ръководството на учител, научен работник, университетски преподавател, студент или друг специалист.
Получените по време на разработката резултати се оформят в писмен вид като „Проект”.
Проектите могат да имат реферативен характер, но с по-висока оценка ще се отличават елементи на оригиналност
и творчество.
Учениците, получили най-високи оценки на своите проекти, ще получат като награда правото да проведат
едномесечен стаж в постоянно научно звено на БАН, където ще могат да ползват библиотека, лаборатория,
изчислителни ресурси и др.
Краен срок: 30 септември 2017 г.
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* * *
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Слаб ръст на заплатите в ЕС, България отличник
През първото тримесечие заплатите в еврозоната и в целия ЕС
отбелязаха по-слаб растеж спрямо края на предходната година. В
България има солидно повишение.
Страната ни се нарежда на трето място (след Румъния и Унгария)
по ръст на заплатите през периода януари - март, показват данни
на Евростат.
През първото тримесечие заплащането на труда в еврозоната
нарасна на годишна база с 1,4%, но след повишение с 1,6% през
последните три месеца на миналата година, докато в целият
Европейския съюз беше отчетно повишение с 1,6% след растеж с
1,8% в края на 2016-а година.
Това забавяне на растежа на заплащането на труда е факт въпреки ускорения европейски икономически растеж и
спада на безработицата към 8-годишни дъна. Трябва също така да се има предвид, че темпото на повишаване на
заплатите изостава от растежа на потребителската инфлация през същия период, което води до намаляване на
реалните доходи и респективно на потребителските разходи.
В същото време цената на работната сила (включваща данъци, заплати и други разноски) в еврозоната и в целия
ЕС запази темпото си на растеж от предходното тримесечие, нараствайки съответно с 1,5% и с 1,7%.
Данните на Евростат за България обаче продължават да показват солиден ръст на заплащането на труда през
първото тримесечие с 9,9% на годишна база след повишение с 8,3% в края на 2016-а година. По този показател
нашата страна заема трето място сред всички 28 страни - членки на ЕС, изпреварена единствено от Румъния (със
скок на заплатите със 17,2%) и Унгария (с повишение от 13,0%).
Цената на работната сила в нашата страна нарасна през трите месеца до края на март с 10,1% след повишение с
8,0% през последното тримесечие на предходната година, като и по този показател България е на трето място в
целия Европейския съюз, изпреварена отново от Румъния (с повишение с 17,2%) и Унгария (с повишение с
11,7%).
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