ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН
8800 Сливен, ул. „Димитър Добрович” №3
Тел.: 044/ 66 32 02; Факс: 044 / 61 66 99
governments@regionsliven.com

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА
Брой 133

юли 2017
СЪДЪРЖАНИЕ

ИНИЦИАТИВИ ОТ ОБЛАСТ СЛИВЕН
ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …..
ПОКАНИ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОНКУРСИ
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
* * *
ИНИЦИАТИВИ ОТ ОБЛАСТ СЛИВЕН
Областният управител поиска инициирането на съставяне на акт за държавна собственост на
Източна надгробна могила
Областният управител Чавдар Божурски съобщи, че се е обърнал към
министъра на културата, който да инициира съставянето на акт за държавна
собственост /АДС/ на Източната надгробна могила при с. Караново,
община Нова Загора.
Източната надгробна могила е обявена за археологически паметник на
културата с категория „национално значение” съгласно Решение на МС от
1962 г. и е недвижима културна ценност. През 2008 г. иманяри нарушават
целостта на надгробната могилата. След решение на комисия, назначена от
Министерството на културата, започват археологически разкопки. Въз
основа на проучванията и заради изключително богатите находки се смята,
че погребаният е член на фамилия, близка на одриската династия.
Погребението е било извършено към средата на І век.
През 2015 г. е установено пропукване на съществуващите зидове, които са
били укрепвани през годините. Констатирани са множество пукнатини,
като най-голямата е по цялата дължина на гроба. Община Нова Загора
сигнализира писмено Министерство на културата. Министърът на
културата назначава комисия, която е излязла със задължителни
предписания, но не е посочила изпълнител на предписанията.
Божурски съобщи, че в Областна администрация Сливен не е образувана преписка с искане за съставяне на АДС.
Поради широкия обществен интерес за рисковото състояние на комплекса и с цел доброто стопанисване и
опазването на този ценен археологически обект, той е поискал от министъра на културата да се инициира
съставянето на такъв акт. „Съгласно Закона за културното наследство правото на държавна собственост се
упражнява от министъра на културата, но поради липса на АДС Историческият музей в Нова Загора на
доброволен принцип пази могилата. След издаване на АДС Министерство на културата вече може да възложи на
Община Нова Загора управлението й, като така обектът бъде опазен и съхранен,“ завърши Божурски.
Язовирите Жребчево и Асеновец са изправни и в добро техническо и експлоатационно състояние
Язовирите Жребчево и Асеновец са изправни и в добро техническо и експлоатационно състояние. Те не
представляват проблем за населението, инфраструктурата, имуществото на хората и околната среда. Това каза на
пресконференция, проведена на 19.07.2017 г., областния управител Чавдар Божурски.
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Между 29 май и 30 юни 2017 г. междуведомствена комисията,
назначена от областния управител, обследва техническото и
експлоатационното състояние на водните обекти и проводимостта на
речните корита в Сливенска област. Комисията извърши проверки и
състави протоколи за 93 язовирни стени и съоръженията към тях, в
това число и на 27 потенциално опасни язовири. 17 от всички язовири
са изправни, а 58 са частично работоспособни. Един язовир в община
Твърдица е неработоспособен, а един в община Котел /с. Ябланово/
е в предаварийно състояние. 20 от проверените язовири са празни и за
съдбата им следва да се произнасят технически съвети. Предписанията
за всички язовири са връчени на собствениците им и следва тяхното
изпълнение. Контролните органи са Главна дирекция „Надзор на
язовирните стени и съоръженията към тях“ към ДАМТН и Басейновите дирекции.
По отношение на проверката на проводимостта на реките в участъци, намиращи се извън населените места,
комисията обследва 17 речни участъка. Два са най-проблемните участъци. Първият е на р. Беленска, успоредно на
трасето на път Сливен – Стара река – Елена в района на Качулка. Там има стара корекция на реката, която е
компрометирана. Вторият участък е на р. Тунджа в землището на селата Струпец и Сърцево. Налице е брегова
ерозия, разрушена е част от път.
Божурски допълни, че Областна администрация Сливен е изготвила програма за планово почистване на речните
легла извън населените места. Кандидатствала е за финансиране от Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към МС, но такова не е получено. Тази година предстои програмата да се
актуализира и внесе отново в комисията.
Предложени са мерки за обхващане и задържане на децата
в детски градини и училища в област Сливен
Областният управител Чавдар Божурски информира, че в началото на месеца Министерски съвет прие решение
за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната
система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
В изпълнение на решението, на 06.07.2017 г. в Областна администрация Сливен се проведе среща с
представителите на общините, директори на училища и детски градини, неправителствени организации, ОД на
МВР и др. На нея бяха предложени конкретни мерки за обхващане и задържане на децата и учениците от
областта в образователната система. Сред тях са:
Създаване на обща електронна информационна система, до която да имат достъп всички заинтересовани
институции при осъществяване на дейността си по обхвата и задържането на децата и учениците;
Обхващане на децата в детска градина след 3-годишна възраст, особено за децата от малцинствен
произход, като обучението на 3- и 4-годишните деца да се потърси начин да е безплатно;
Задълбочаване на работата с родителите на деца от ромски произход;
Въвеждане на задължение родителите, напускащи страната, да вземат удостоверение за преместване на
детето от училището, в което учи, и документът да бъде представен в чуждата страна. От друга страна родителите,
които заминават в чужбина, да определят пълнолетен настойник на децата си с нотариално заверен документ;
Да има механизъм за реални санкции на родителите, чиито деца не посещават училище – например да се
спира всякакъв вид социално подпомагане на родителите, а средствата да постъпват в училището за поощряване
на редовно посещаващите училище деца и техните семейства;
Да се назначат образователни медиатори и професията да бъде въведена в Националния класификатор на
длъжностите;
Област Сливен да бъде приоритетна при отпускане на средства за сграден фонд на детски градини и
училища, физкултурни салони, спортни площадки, общежития, изграждане на пропускателен режим и
видеонаблюдение в училищата;
Повече възможности за дуално обучение и действия за активиране на бизнеса в процеса на обучение на
кадри за собствената им дейност.
Предложенията са оформени в протокол, който е изпратен на министър-председателя и на министъра на
образованието и науката. „Изпълнението на някои от тези мерки е свързано с промяна в нормативната уредба, но
други могат да се изпълнят с наличния капацитет и ресурси“, каза Божурски в заключение.
Очаква се актуална информация за дейността на дружеството, отговорно за ликвидацията на
уранодобива в област Сливен
„При мен постъпват множество запитвания относно радиологичния мониторинг на районите от бившата
уранодобивна промишленост, включително замърсяването на повърхностните води и водите от урановите шахти
с радионуклиди“, каза областният управител във връзка с въпрос за ликвидацията на уранодобива в областта.
www.sliven.government.bg

2

Той информира, че дружеството „Геостройкомплект“ ООД – Сливен e експлоатирало два обекта в областта:
рудник „Сливен“ /община Сливен/ и участък „Сборище“ /община Твърдица/. През 1992 г. с Постановление на
МС е прекратена уранодобивната дейност в цялата страна. С постановлението управителите на търговските
дружества се задължават да извършат закриването на уранодобивните обекти на база проекти, утвърдени от
Министерството на промишлеността.
По силата на друго постановление от 1998 г. за ликвидиране на последствията от уранодобива, целево се създава
дружеството „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД - София със 100% държавно участие. Възложени са му дейностите
по техническата ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и други свързани дейности.
„През годините в област Сливен има непрекъснат обществен интерес към изпълнените от държавното дружество
дейности за ликвидиране на последствията от уранодобива на територията на област Сливен. Затова се обърнах
към министъра на икономиката, който е принципал на „Екоинженеринг – РМ“, да ми предостави най-актуална
информация за дейностите на дружеството за ликвидация и рекултивация на районите за уранодобив в област
Сливен. Оттам съм поискал и данни от проведения радиологичен мониторинг в района на рудник „Сливен“ и
участък „Сборище,“ съобщи Божурски. Той информира още, че е поискал данните от такъв мониторинг,
проведен от Изпълнителната агенция по околна среда, която управлява Националната система за мониторинг на
околната среда. Информацията ще бъде оповестена веднага след получаването й.
Областният управител ще предостави терен за изпълнение на
проект за деинституционализация на грижата за деца
От министерство на здравеопазването поискаха от
областния управител Чавдар Божурски да предостави имот
във връзка с подготовката на проектно предложение
„Подкрепа за деинституционализация на грижата за деца“,
в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020. „Предложих от терена на поземления имот на
„Специализирана болница за активно лечение на
белодробни болести – Сливен“, който общо е около 27 дка,
да се отреди имот от 600-1000 кв.м. за нуждите на проекта,“
каза Божурски.
Той припомни хронологията на ликвидацията на
лечебното заведение. През 2010 г. е взето решение на
едноличния собственик на капитала – министъра на
здравеопазването, да се прекрати, чрез ликвидация
СБАЛББ – Сливен, а лечебната дейност на прекратеното дружество да се осъществява от МБАЛ „Д-р Иван
Селимински“ АД. Назначени са ликвидатори, а срокът за ликвидация е удължаван два пъти. Това така и не се е
случило. „Вече 5 години кореспонденцията с Министерство на здравеопазването продължава. Веднага след
встъпването ми и аз самият алармирах отново за състоянието на имота. Тъй като не е предвидена правна
възможност за удължаване на срока по ликвидация, отново се обърнах към министъра на здравеопазването с
настояване да предприеме други законови действия за приключване на процеса по ликвидация,“ съобщи
Божурски и допълни: „Законодателят е предвидил възможност, при системно неизпълнение на задълженията на
Областният управител участва в работна среща
за намаляване на административната тежест върху гражданите
Методически документ в
помощ на областните
управители
ще
подпомага контролната
им
дейност
по
отношение
на
законосъобразността на
актовете на общинските
съвети като част от
мерките за подобряване и
оптимизиране
на
услугите за гражданите и
бизнеса.
Решението
беше взето на работна
среща на 27.07.2017 г.,
инициирана
от
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вицепремиера и председател на Съвета за административна реформа Томислав Дончев, с представители на
областните администрации, Националното сдружение на общините и Върховната административна прокуратура.
Методологията, базирана на анализ на прокуратурата за депозираните протести срещу общински наредби и
норми, ще бъде изготвена от администрацията на Министерския съвет в продължение на усилията на
правителството за намаляване на административната тежест. В допълнение предстои Съветът за административна
реформа да одобри модел за стандартизиране и унифициране на предоставяните от областните администрации
услуги чрез уеднаквяване на наименования на услуги и документи, на процедури, образци и срокове за
извършване на услугите.
Административната реформа е комплексно усилие, което изисква комплексен подход. Задачата ни е голяма и тя
не може да бъде изпълнена със сепаративни действия в отделните администрации, заяви Дончев в подкрепа на
решението в разговора с областните управители да участват всички въвлечени страни, включително
представители на местната власт, прокуратурата и Държавната агенция за електронно управление.
По време на срещата заместник главният прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура
Ася Петрова обяви, че тече анализ на незаконосъобразни решения на местната власт от 2016 г. насам и до
момента са депозирани близо 1500 протеста срещу общински наредби и норми. „Съзнаваме необходимостта от
взаимодействие в усилията за преустановяване на тези противозаконни практики и сме готови да сътрудничим с
областните администрации и органите на местната власт за тяхното преодоляване по предвидения в закона ред“,
допълни Петрова.
Участниците в срещата обсъдиха конкретни мерки и предложения от страна на областните администрации за
отпадане на услуги, намаляване броя на изисквани документи, съкращаване на срокове и намаляване на такси. До
месец септември нарочна работна група с представители на централната администрация и областните управители
ще анализира предложенията и ще подготви условията за тяхното прилагане в действие.
Областният управител Чавдар Божурски участва във форум за
състоянието на доброволните отряди в България
На 18.07.2017 г. областният управител Чавдар
Божурски участва в дискусионен форум за
състоянието на доброволните формирования в
страната
под
мотото
„Доброволните
формирования – от цел към реалност“.
Форумът се организира от Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на
населението“, който не случайно беше на тази
дата. На този ден през 1936 г. са положени
основите на системата за защита на
населението от бедствия, аварии и катастрофи.
Участие взеха представители на Националната
асоциация на доброволците, БЧК, OFF-Road
обществото и представители на различни
доброволни формирования. Приветствие към
участниците поднесоха министърът на
вътрешните работи Валентин Радев и
председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов. Цветанов призова
присъстващите областни управители да бъдат активни и заедно с областните структури на ГД „Пожарна
безопасност и защита на населението“ да направят работещ механизма за набиране на доброволци. От своя
страна министър Радев изрази надежда парламентът да приеме законопроект за доброволчеството, защото трябва
да има правила.
Доклад за състоянието на доброволните формирования в България беше представен от директора на ГД ПБЗН
главен комисар Николай Николов. Според представената статистика към момента на територията на страната има
205 доброволни отряда, в които членуват малко над 2800 доброволци. В над 77% от българските общини вече
работят доброволни формирования, макар и не в пълен капацитет. На част от доброволците вече е осигурена
специализирана пожарна и аварийно-спасителна техника. През изминалата година доброволните отряди са
участвали самостоятелно в ликвидирането на 501 произшествия. Главен комисар Николай Николов представи и
част от предизвикателствата пред доброволното движение – създаването на целенасочена информационна
кампания за набиране на доброволци, реализиране на по-добро и в пълен обем обучение на вече организираните
доброволци, както и формирането на конкретен и работещ финансов механизъм за стимулиране на участващите
в движението хора.
В рамките на срещата бяха представени мненията и опитът на доброволните формирования на София и
Вълчедръм, както и на държавни и неправителствени институции, ангажирани с пожарната безопасност и
защитата от бедствия.
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Реализирането на приоритетите във ВиК-отрасъла и бъдещето на цената на водата бяха коментирани
на среща в МРРБ
На 06.07.2017 г. областният управител на Сливен Чавдар Божурски, в качеството си на председател на асоциацията
по ВиК, участва в среща, организирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Малина Крумова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, и областните управители
дискутираха предизвикателства пред реализирането на приоритетите във ВиК-отрасъла, както и бъдещето на
цената на водата.
„Ключово е да имаме единно разбиране по отношение съдържанието на ВиК отрасъла и реформата в него.
Когато стане въпрос за цена на водата, става въпрос за съществените инвестиции, от които тя зависи“, отбеляза на
срещата Крумова. „В момента сме достигнали такъв етап на изпълнение на реформата, който изисква активни
действия както от страна на държавата, така и на асоциациите по ВиК“, допълни още тя.
По думите на заместник-министър Крумова се разработва цялостна стратегия за финансиране на отрасъл ВиК, за
да стане той устойчив във времето, да се самоиздържа, а не само да разчита на безвъзмездно финансиране.
Елемент на стратегията е да се създаде финансов механизъм за инвестиционните нужди в малките населени места.
Реинвестициите във ВиК-инфраструктура трябва да се финансират през цената на водата, но първоначално
средствата трябва да се вложат от държавата. Планира се такъв фонд, който да покрие нуждите на малките
населени места между 2 и 10 хил. души, защото в момента те са „бели петна“ на картата, защото няма да получат
европейски средства. Има няколко варианта за финансиране им – от държавния бюджет, който ежегодно отделя
средства за ВиК-проекти, както и по линия на ПУДООС. Тези два инструмента са използвани и досега, но се
предвиждат и други източници за финансиране на сектора.
От страна на министерството беше предложено асоциациите по ВиК да дадат предложения за промяна в
законодателството по отношение на ВиК-отрасъла с цел оптимизиране на прилагането му. Посоката е
консолидация, стратегическо планиране на инвестициите, ефективност при изграждането им и предоставяне на
ВиК-услуги с добро качество.
1,8 млн. лв. влагат в строежа на пречиствателната станция за питейни води в Котел
На 11.07.2017 г. областният управител Чавдар Божурски присъства
на стартирането на строежа на нова пречиствателна станция за
питейни води в гр. Котел.
Първа копка на съоръжението направиха заместник-министърът
на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин
Йовев и кметът на община Котел Коста Каранашев. Проектът е на
стойност 1,8 млн. лв., от които 350 000 лв. се осигуряват от МРРБ
на база сключено споразумение с общината. Срокът за
изпълнение на проекта е 330 дни.
Пречиствателната станция ще пречиства 200 куб. метра вода на час
от карстовия извор на р. Изворска, който снабдява града, чрез
реагентна обработка и филтриране през бързи пясъчни филтри.
След това водата ще се обеззаразява, с което ще се гарантира
високото й качество. Със строителството на пречиствателната
станция ще се реши проблемът с варовика и замътването на водата
в града при обилни валежи. Допълнително със средства на ВиК ще се подмени и водопроводът по улиците
„Проф. Павлов“ и „Луда Камчия“ в Котел, които предстои да се асфалтират.
Заместник-министър Йовев коментира, че с бюджетни средства ще се завърши пречиствателната станция за
питейни води на Сливен. Нужният финансов ресурс за това е осигурен. Търси се възможност с европейски
средства да се завършат довеждащите и отвеждащи водопроводи до станцията, както и необходимите водоеми и
съоръжения.
Конкретни мерки за обхващане и задържане на децата в детските градини и училищата бяха
набелязани на работна среща
06.07.2017 г. в Областна администрация Сливен се проведе работна среща за набелязване на мерки за обхващане
и задържане на децата в училище. Срещата беше водена от Димитринка Петкова – заместник областен управител.
Участие взеха представители на Областна администрация Сливен, Регионално управление на образованието –
Сливен /РУО/, общините на територията на областта, кметски наместник на кв. „Надежда“ - гр. Сливен, ОД на
МВР Сливен, неправителствени организации, работещи за интеграцията на ромите и директори на детски
градини и училища от област Сливен.
Участниците бяха запознати с Доклад на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев относно
проект на Решение за създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в
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образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст, както и със самото решение.
То е прието на заседанието на Министерски съвет на 04.06.2017 г.
С механизма се определят редът и сроковете за формиране на
екипите за съвместна работа на институциите, както и дейностите,
чрез които ще се идентифицират децата и учениците в
задължителна училищна възраст, които не са обхванати в
образователната система. Механизмът посочва и начина на
взаимодействието на екипите с компетентните институции, с
родителите, както и за привличането на медиатори. Определят се
функциите и отговорностите на министрите на образованието и
науката, на труда и социалната политика, на вътрешните работи, на
здравеопазването, на регионалното развитие и благоустройството,
на председателя на ЦКБППНМ, на кметовете на общини, на
областните управители, на РУО, на директорите на училища и
детски градини, на ГД „ГРАО“ по изпълнението на дейностите в
механизма.
В бюджета на МОН са предвидени допълнителни 330 млн. лв.,
които освен за увеличаване на работните заплати на учителите, ще
бъдат насочени и за тяхното диференциране: прилагане на
иновативни методи, електронно обучение, работа с уязвими групи,
работа в отдалечени населени места.
В резултат на срещата в Областна администрация Сливен и
активната дискусия бяха направени множество предложения. Те
бяха оформени в решения за действия и мерки, които ще бъдат
изпратени в Министерски съвет и Министерство на образованието
и науката. Целта им е в област Сливен да бъде намален драстично
делът на необхванатите и отпадащи от образователната система
деца и ученици.
***
В рамките на среща, проведена на 27.07.2017 г., беше обсъден етапът на работа на институциите на територията
на област Сливен по изпълнение на Решението на Министерски съвет за създаване на механизъм за съвместна
работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст.
Представителите на Регионално управление на образованието, на четирите общини, на Териториално звено
„ГРАО“ обясниха, че ангажиментите съгласно решението на Министерски съвет са в процес на изпълнение и
поставените срокове ще бъдат спазени.
Обсъдени бяха възможните действия за задълбочаване на работата с родителите на деца от ромския етнос и поконкретно провеждане на беседи, свързани с ползите от образованието, здравни беседи за последствията от
ранните бракове, ранния сексуален живот, ранната и многократна раждаемост, срещи с успели роми; срещи с
юрист относно правата на децата, санкциите за ранни бракове и др.
Представителите на неправителствени организации и здравните медиатори представиха дейността си в тази
насока и възможностите си да се включат и подпомогнат организирането и провеждането на беседите.
В резултат от обсъждането беше решено на 15.08.2017 г. да се проведе работна среща, на която да се представят
готови предложения за организиране на беседите и да се уточни графикът за провеждане.
Дискутиран беше проблемът с липсата на лични карти на лица от ромски произход и консултация в тази насока
беше дадена от началника на Териториално звено „ГРАО“.
Сливен почете 180-та годишнина на Васил Левски
С рецитал и полагане на цветя пред паметника на Васил Левски на едноименния
площад, тази вечер в Сливен беше почетена 180-та годишнина от рождението на
Апостола на Свободата. В тържеството участва областният управител Чавдар
Божурски, заместник областният управиел Димитринка Петкова, ръководители на
града, културни и патриотични организации, ученици – факлоносци и стотици
граждани.
Поетичен рецитал под наслов „Левски…Васил” изнесоха актьорите от
Драматичния театър „Стефан Киров” Вяра Начева и Димитър Марков, по сценарий
на Ивайло Гандев. За честването пред паметника бяха поставени почетни караули с
факли.
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138 години от създаването на Министерство на вътрешните работи отбеляза ОД на МВР - Сливен
На 04.07.2017 г. Областната дирекция на МВР – Сливен
отбеляза 138 години от създаването на Министерство на
вътрешните работи. Празникът започна с тържествената
церемония, която се състоя на площад „Хаджи Димитър”.
Сред официалните гости бяха областният управител Чавдар
Божурски, народни представители от Сливенски избирателен
район, заместник-кметът на община Сливен Румен Иванов,
председателят на Общински съвет Сливен Димитър Митев,
кметът на община Нова Загора Николай Грозев,
ръководствата на ТД на ДАНС, Военна полиция, държавни
институции и организации, съд и прокуратура, Център за
подготовка на специалисти и др.
Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит
Иоаникий поднесе приветствие към полицейските служители. Церемонията продължи с поднасяне на венци и
цветя на признателност към загиналите за свободата на България на паметника на Хаджи Димитър.
Специализираното тактическо звено за бързи действия към ОД на МВР – Сливен демонстрира задържане на
извършител на въоръжен грабеж с прилагане на специални тактически способи.
По-късно в залата на ДНА се проведе тържествено събрание на служителите на ОД на МВР - Сливен. На него
приветствие отправи областният управител Чавдар Божурски. „С труд и упоритост Вие продължавате да
преследвате и постигате поставените цели: криминогенната обстановка в област Сливен е овладяна,
разкриваемостта на престъпленията е на много високо ниво, а опазването на обществения ред е под контрол.
Постигате тези високи резултати въпреки проблемите от материално-техническо и кадрово естество“, каза той и
допълни: „За високите резултати са допринесли поколения служители на МВР и съм убеден, че добрите
традиции ще бъдат затвърдени. Обществото вярва във Вас. Бъдете живи и здрави, трупайте знания и опит и
работете все така професионално!“, завърши Божурски.
По време на тържественото събрание бяха връчени наградите „Полицай на месеца” и „Полицай на 2016 година”,
както и купите и медалите на победителите в спортния турнир по футбол и тенис на маса. С приза „Полицай на
2016 г.“ беше отличен Пламен Кънчев Николчев от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“.
Областният управител Чавдар Божурски присъства на откриването на Рали „Твърдица – Елена“
На 14-16.07.2017 г. се проведе 13-тото автомобилно
Рали „Твърдица – Елена“ 2017. Сред официалните
гости на откриването беше областният управител
Чавдар Божурски. Народният представител Галя
Захариева и кмета на гр. Твърдица Атанас Атанасов
дадоха церемониален старт. Тази година стартираха 24
от 25-те заявени екипажа.
Победата взеха Тихомир Стратиев и Добрин Борисов
(Пежо 208 R2). На второ място завършиха екипажът на
Мирослв Ангелов/Недялко Сивов (Пежо 208 R2) и на
трета позиция в генералното класиране завърши
екипажът на Григор Григоров/Даниел Миленков.
Кметовете на гр. Твърдица и Елена - Атанас Атанасов и
Дилян Млъзев, връчиха купите на победителите.
За 21-ви път Сливен беше домакин на
Националната конференция с международно участие „Сливен 2017“
На 01-02.07.2017 г. в Сливен се проведе Националната конференция с международно участие „Сливен 2017“.
Участие в откриването на форума взе заместник областният управител Димитринка Петкова.
Тя поднесе поздравителен адрес към организатори и участници от името на областния управител Чавдар
Божурски. „Конференцията отново се отличава с актуалността и амбициозността на темите, които тази година са
в сферата на механиката, машиностроителната техника и технологии, електротехниката, електрониката и
автоматиката, текстилните технологии и дизайн. Няма по-подходящо място за обсъждане на тези въпроси от един
сериозен научен форум като този, утвърдил се през годините със своите мащабност и многоаспектност,“ се казва
в поздравителния адрес.
Представени бяха над 100 доклада и добри практики в седем основни направления – Машинна механика и
транспорт; Машиностроителна техника и технологии; Механика на флуидите, топло- и масопренасяне;
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Електротехника, електроника и автоматика; Технологии, техника и дизайн на текстила и облеклото; Математика,
физика и химия и Педагогика и мениджмънт.
Форумът се организира от Технически университет – София, Инженерно-педагогически факултет и Колеж –
Сливен, Национално научно-техническо дружество по Теория на механизмите и машините, Съюз на учените в
България – клон Сливен, Институт по механика – БАН, Институт по системно инженерство и роботика – БАН и
Териториална организация на НТС – Сливен.
Празникът „Златната праскова 2017” за 16-ти път събра производителите на праскови в с. Гавраилово
На 27.07.2017 г. заместник областният управител Камен Костов се включи в 16-тото издание на регионалния
празник „Златна праскова – 2017″, който се проведе в с. Гавраилово.
Събитието се организира от Община Сливен, Министерството на земеделието, храните и горите, кметство село
Гавраилово, НЧ „Слънце 1928“, Институт по овощарство - град Пловдив, Организация на производителите на
праскови „Българска праскова“ ООД, Национална служба за съвети в земеделието и се провежда под патронажа
на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Празникът „Златна праскова“ започна с приветствие на кмета на село Гавраилово Димитър Андреев, а кметът на
община Сливен Стефан Радев откри събитието и изрази удовлетворението си от провеждането на традиционния
празник.
За шести път в рамките на празника се проведе конкурсът за най-добре поддържана плододаваща прасковена
градина, организиран от Националната служба за съвети в земеделието. В него бяха отличени трима
производители. На първо място е Мария Тодорова от с. Струпец, на второ място – Димо Димов от с.
Панаретовци и трета е Джулия Лесева от Сливен.
„Златна праскова-2017″ продължи със семинар за производителите и дискусия на тема „Овощарството в България
– проблеми и перспективи за развитие“, с участие на водещи специалисти от Института по овощарство в
Пловдив. Петя Куманова от Национална служба за съвети в земеделието изнесе лекция на тема „Възможности за
подпомагане на младите фермери и малките стопанства по Програмата за развитие на селските райони 20142020г.“. Празнична програма съпътства събора през целия ден.
* * *
ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ
Консенсус, Конкурентоспособност, Кохезия
са основните послания на Българското председателство на Съвета на ЕС
Министерският съвет одобри проект на Програма на Република България за
Председателството на Съвета на Европейския съюз в началото на 2018 г.
Документът определя политическата рамка и дефинира основните послания
и конкретни теми, по които нашата страна ще работи през първата половина
на следващата година.
Водещ принцип на работа по време на Председателството на България ще
бъде запазването на единството и солидарността между държавите-членки.
Като страна председател нашата страна ще отправи три основни послания:
Консенсус – с фокус сигурността, превенцията на радикализация,
миграцията, правосъдието, бъдещето на Западните Балкани и устойчив
интегриран подход за Дунавския и Черноморски регион.
Конкурентоспособност – с фокус Единен пазар, подкрепа на предприемачеството, малките и средни предприятия
и стартиращите фирми, постигане на икономически растеж и създаване на работни места, задълбочаване на
Икономическия и паричен съюз, устойчива околна среда, ефективен Енергиен съюз;
Кохезия – с фокус новата Многогодишна финансова рамка, инвестиции в растеж и заетост, бъдещето на
Кохезионната политика след 2020 г. и Европейските структурни и инвестиционни фондове, опростяване и
модернизиране на Общата селскостопанска политика и културно наследство.
С оглед постигане на максимално широк обществен консенсус, ще бъде стартиран обществен дебат с всички
заинтересовани страни, в т. ч. Народното събрание, социално-икономическите партньори, академичната
общност, неправителствени организации и широката общественост.
Правителството възложи на министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. да представи
първия проект на програма в Парламента, да координира с Генералния секретариат на Съвета на ЕС списъка с
досиета в края на Естонското председателство, които ще бъдат част от Програмата на България. До края на
декември тази година окончателния текст на Програмата трябва да бъде внесен в Министерския съвет.
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* * *
ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ…
Франция оглави класация за най-влиятелни страни
Франция оглави за първи път класацията „Софт пауър 30“ на страните с найголямо влияние, постигнато с невоенни средства.Индексът се базира на критерии
като отвореност и толерантност, но взема предвид също външната политика,
културата, образованието и дори гастрономията.
След като се нареди четвърта през 2015 г. и пета през 2016 г., тази година Франция
изпреварва страни като Великобритания, САЩ, Германия и Канада, показва
огласената вчера класация на британската компания за политически консултации и
пиар „Портланд комюникейшънс“.
Понятието „софт пауър“ („мека сила“) е въведено от професора от Хардвардския
университет Джоузеф Най в негова книга от 1990 г. То означава способност да
привличаш и приобщаваш по-скоро чрез убеждаване, отколкото да принуждаваш
(hard power - „твърда сила“) със сила или пари. Класацията се основава на няколко ключови критерии като
международния авторитет на страната, дипломатическата й мрежа, влиянието на интернет и отношението към
чуждестранните туристи.
Изкачването на Франция до челното място се обяснява отчасти с динамичността, която внесе избирането на 39годишния центрист и проевропеец Еманюел Макрон за президент.
Този възход в международен план обаче не би бил възможен без историческите преимущества на страната като
дипломатическата й мрежа, смятана за една от най-добре развитите в света.
Освен това Франция остава най-привлекателната туристическа дестинация в света. Миналата година тя е била
посетена от 82,5 милиона туристи въпреки атентатите, взели 230 жертви от 2015 г. насам, подчертават авторите на
изследването, на което се базира класацията - „Портланд комюникейшънс“ и Центърът за публична дипломация
към университета в Южна Калифорния.
Идването на Доналд Тръмп на власт е причина САЩ да отстъпят първото място, което заемаха през 2016 г., и да
се наредят трети.
Великобритания си запазва второто място, след като миналата година отстъпи челната позиция заради Брекзита и
несигурното бъдеще след излизането на страната от Европейския съюз.
Последни в тазгодишната класация са Бразилия и Турция, чиято репутация пострада от корупционни афери и
мащабните чистки след опита за преврат през 2015 г. в Турция.
* * *
ПОКАНИ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОНКУРСИ
Втори прием по BG06RDNP001-19.001 - Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. „Подбор на стратегии за
ВОМР и местни инициативни групи (МИГ)“
Очаквани резултати от предоставянето на финансовата помощ:
Прилагане на интегрирани и многосекторни стратегии за ВОМР, основани на характеристиките на конкретната
територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на
национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация.
Краен срок: 31 август 2017 г. 17:30 ч.
Стартира прием на проекти по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“
Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ обяви прием на проекти по процедура
„Разработване на продуктови и производствени иновации“. Допустими кандидати са микро, малки, средни и
големи предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата
на обявяване на процедурата. По настоящата покана за подбор на проектни предложения предприятиетокандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лева. Минималният размер на
заявеното безвъзмездно финансиране за всеки индивидуален проект е 100 000 лева, а максималната помощ за
микро и малки предприятия – 500 000 лв., за средни – 750 000 лв., за големи – 1 000 000 лв.
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Одобрените кандидати ще получат средства за създаване на прототипи и пилотни линии и извършване на
изследвания и измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена
иновация.
Ще бъдат финансирани още дейности, свързани с придобиване на дълготрайни материални активи, както и
придобиване на специализиран софтуер (включително разработване на софтуер и лицензи за срока на
изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив.
По операцията са допустими за изпълнение и дейности относно осигуряването на защита на индустриалната
собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
Пълният пакет документи по операцията е публикуван на интернет адреса на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г.: www.opic.bg, на Единния информационен портал за обща информация за
управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg, както и на
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН
2020): https://eumis2020.government.bg.
Краен срок: 26 септември 2017 г.
Фонд „Условия на труд“
Фонд „Условия на труд“ финансира:
1. Проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите.
2. Проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост
/финансиране до 30 на сто от стойността на проекта/ свързани с:
а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;
г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
д) подобряване на санитарно- хигиенните условия;
е) обезопасяване на машини и съоръжения;
ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд;
3. Подпомагане финансирането на дейности по диагностика на професионалните болести.
4. Разработване и издаване на учебни и информационни материали;
5. Организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
6. Разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания.
Краен срок: ВСЕКИ месец до 25-то число.
Номинации за Годишните награди на Фондация „Глобални библиотеки - България“
Наградите са учредени в изпълнение на мисията и целите на Фондацията за подпомагане на приобщаването на
българските граждани към информационното общество и осигуряването на равен достъп до информация,
култура, знание и услуги чрез мрежата от обществени библиотеки в страната. Наградите ще се присъждат всяка
година на конкурсен принцип в следните категории:
- за медии, в две подкатегории: за национална и за регионална медия;
- за спомоществовател;
- за публична институция.
Краен срок: 30 септември 2017 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 влечение 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.
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
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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.)
* * *
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Област Сливен с 588 лв. на човек усвоени евросредства до 30 юни 2017 г.
588,30 лв. на човек са усвоените средства по европроекти в област Сливен към 30 юни 2017 г. по данни на
Института за пазарна икономика. Така областта се нарежда на предпоследно място след Перник, където сумата е
440,7 лв.
8 769 197 329 лв. или 1 230 лв. на човек от населението са реално изплатените средства по оперативните
програми в България към 30 юни 2017 г., показва обобщението на ИПИ.
При съотнасяне на усвоените суми към населението столицата отново е начело с 2 455 лв. на човек, следвана от
Габрово с 2 365 лв. и Бургас с 1 364 лева.
Данните по общини показват, че сред 265-те български общини най-много средства спрямо местното население
са усвоени в община Банско – над 6 000 на човек от населението. Най-малко пък са разплатени в община Ямбол –
под 30 лв. на човек от населението. Десет са общините с усвоени под 100 лв. на човек, а в 13 общини средствата
надхвърлят 3 000 лв.
Най-големите проекти, финансирани по оперативните програми до момента, са за метрото в София, отсечки от
магистрали и пътища, както и пречиствателни станции в различни точки на страната.
Според експертите на ИПИ в същото време хиляди проекти на общинската администрация се фокусират в
правенето на градинки, облагородяване на общински обекти, козметични ремонти на сгради и съоръжения.
Проблемът обикновено е, че при ограничен административен капацитет и преследване на краткосрочни цели (до
следващите местни избори), общините често се налага да избират дали да кандидатстват за европейски проект
или да търсят реални инвестиции.
Търсенето на инвеститори е дългосрочен и трудоемък процес с неясен шанс за успех, но пък води до реално
развитие на местната икономика. Нерядко е свързан и с разходи за общината (изграждане на инфраструктура,
например), без да носи особени приходи в общинския бюджет поради продължаващата липса на фискална
децентрализация. В същото време изпълнението на европейски проекти води директно до бърз и видим за
гражданите (избирателите) резултат - хубава градинка, например – и дава възможност за допълнителните
възнаграждения на общинските служители.
Подобно противопоставяне нерядко е за сметка на дългосрочното развитие на отделните общини. В свои
предишни изследвания ИПИ доказа, че няма статистическа значима връзка между подобряването на
благосъстоянието в областите, от една страна, и усвоените от тях евросредства, от друга.
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