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ПРОЕКТ BGO51PO001-4.2.05 „Да
направим училището привлекателно за
младите
хо р а ”
„Училище
за
себеутвърждаване и подготовка към
нови хоризонти”
Регионален инспекторат по
образованието – гр.Бургас започна
изпълнението на дейностите по проект
„Училище за себеутвърждаване и
подготовка към нови хоризонти” накратко
„УСПЕХ” през м.август 2011г. Конкретен
бенефициент на безвъзмездна финансова
помощ по процедура за директно
предоставяне „Да направим училището
привлекателно за младите хора” по
Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от
Е в ро п ей ски я со ц и ален фо н д з а
финансовата рамка 2007 – 2013 година, е
Министерството на образованието,
младежта и науката.
Общата цел на проекта е да се осмисли
свободното време на учениците в държавни
и общински училища, включително и на
ученици с идентифицирана нужда от
специфична подкрепа, както и на ученици
с риск от отпадане и/или прояви на
агресия и/или насилие, чрез участие в
извънкласни и извънучилищни дейности.
Специфичните цели на проекта са:
- Чрез специфични извънкласни и
извънучилищни форми на работа да се
повиши мотивацията на учениците за
участие в образователно-възпитателния
процес, съобразно техните интереси и
потребности.
- Учениците да развият допълнителни
знания, умения, компетентности.

- Да се осмисли свободното време на
учениците, като се насочат към
предпочитана от тях личностна изява.
- Да се ограничи броят на
преждевременно отпадащите от
образователната система и броят на
учениците с прояви на деструктивно
поведение (агресия).
За участие в проект «УСПЕХ» са
подали заявление за участие 64 училища от
област Бургас, в които ще работят общо
620 групи със 7836 ученици.Училищата са
утвърдени със заповед на министъра на
образованието,
младежта
и
науката.Предвидени са 20 области на
извънкласни и извънучилищни дейности, а
именно: природоматематически науки,
хуманитарни науки, здравословен начин на
живот, комуникативни умения на родния
език, комуникативни умения на чужд език,
математическа грамотност и базови умения
в областта на науките и технологиите,
умения за самостоятелно учене и събиране
на
информация,
граждански
компетентности, предприемачество,
културни компетентности и дигитални
компетнетности.
Учениците участват в различните
дейности съобразно своите желания, което
е основна предпоставка за постигане
целите на проекта.
Автор: ИНЖ.ВИОЛЕТА ИЛИЕВА
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УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА
МЛАДИТЕ ХОРА
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Община Приморско спечели проект
„Интегрирани нвестиционен проект във
водния сектор на агломерация
Приморско – Китен”” по Оперативна
програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
Договорът
за
безвъзмездно
финансиране на стойност 42 419 124, 25 лв.
бе подписан на 3 февруари 2012 г. от
министъра на околната среда и водите Нона
Караджова и кметът на община Приморско
Димитър Германов. С еврофинансирането
ще
се
извърши
модернизация на
пречиствателната
станция
в
Китен,
капацитетът й ще се увеличи 4 пъти, за да
отговори на бързите темпове, с които се
развива община Приморско.
Приморско
и
Китен,
като
туристически
дестинации,
имат
специфични особености. В момента в двете
населени места жителите са 4 822, но през
летния
сезон
населението
нараства
многократно. Пречиствателната станция,
която събира отпадъчните води на
Приморско, Международния младежки
център и Китен сега е с капацитет за 29 000
жители. Тя е въведена в експлоатация през
1980 г. и реконструирана през 1999 г.
Станцията работи без да отстранява
биогенните
елементи.
След
реконструкцията през 1999 г. качествата на
пречистената вода отговаря на условията за
втора категория приемник.
С реализацията на европроекта
пречиствателната станция в Китен ще
увеличи капацитета си и вече ще може да
обслужва до 120 000 жители през
туристическия сезон.

Проектът предвижда и инвестиции
във водопроводната мрежа на Приморско и
Китен, изградена в периода 1930-1978 г.
Довеждащите водопроводи и вътрешната
водопроводна мрежа в двете селища са
изпълнени от етернитови, стоманени и
п о ц и н ко в ан и т ръ би . Въ т реш н ат а
водопроводна мрежа е изградена напълно, а
през последните години са извършвани и
частични ремонти на водопроводите с
полиетиленови тръби, главно със средства
на водоснабдителното дружество.
След реконструкцията загубите на
во да и н а и н фи лт раци ят а към
канализационната система ще бъде
намалена. Инвестицията ще помогне и за
осигуряването на необходимите количества
питейна вода при поносими икономически
параметри.
Според условията на договора
проектът трябва да бъде изпълнен за 39
месеца.
Пресцентър
Община Приморско

НОВИНИ ОТ РЕГИОНА
Електронен Информационен Бюлетин

УВЕЛИЧАВАТ 4 ПЪТИ КАПАЦИТЕТА НА
ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ В КИТЕН
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Община Приморско и училище
„Никола Вапцаров” стартират съвместна
строителна програма в партньорство с
училище „Ататюрк” в турския град
Къркларели /Лозенград/ .
След
едномесечна съвместна работа по
подготовка
на
до кументите
представителите
на
отдел
„Евроинтеграция” в община Приморско
Люба Желева и Георги Стоянов посетиха
Къркларели, където бяха съгласувани
вси чки дет айли по съвмест ното
кандидатстване за финансиране и бе
подписано споразумение за сътрудничество
в изпълнение на планираните дейности.
Парите по проекта ще се инвестират в
изграждане на нова спортна зона в двора на
училището в Приморско, която ще включва
ф ут б о л н о и г р и щ е , ко м б и н и р ан о
волейболно и тенис игрище, ще има и
обособена зона за фитнес уреди на открито.
Подобни дейности се предвиждат и в
училище „Ататюрк” – ремонт на
съблекални, подмяна на настилки и др.
“Децата са нашето бъдеще и ние
приоритетно трябва да се грижим за тях”,
коментира кметът на Приморско д-р
Димитър Германов. Той заяви, че общината
ще продължава да разработва проекти за
еврофинансиране, които ще подпомогнат и
развитието на туризма в Приморско.
Турция проявява интерес и към други
съвместни проекти с морския град, затова
сега общинската администрация насочва
вниманието си към възможностите на
програмата
за
трансгранично
сътрудничество.

Про ект № 2007 CB16I P O 008,
финансиран по програма „Трансгранично
сътрудничество” ще направи възможно
съ т рудн и чест во то з а пов иш ав ан е
социалното сближаване, качеството на
живот и устойчивото развитие в областта
на спортно образователната дейност в
трансграничния регион в принос към
европейската интеграция.
Пресцентър
Община Приморско
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С ЕВРОПАРИ ИЗГРАЖДАТ СПОРТНА ЗОНА
В УЧИЛИЩЕТО НА ПРИМОРСКО
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Община Бургас в партньорство с
местни власти и организации от 15
е в ро п ей с ки дъ рж ав и уч а с т в а в
изпълнението на три годишния проект
„Изграждане на капацитет на местните
власти за предприемане на действия за
борба срещу промените в климата и
повишаване на енергийната ефективност –
от планиране през дейности до
мониторинг" (Covenant capaCITY), http://
www.covenant-capacity.eu/, финансиран по
програма „Интелигентна Енергия Европа“.
Водещ партньор на проекта е ICLEI
Европа, а от българска страна заедно с
Община Бургас участват ЕкоЕнергия и
Фонд за опазване на дивата природа –
България.
В рамките на проекта ще бъде
разрабо тена
подробна,
до бре
структурирана мултиезична програма за
повишаване на капацитета за справяне с
климатичните
и
енергийни
п р е ди з в и к а т е л ст в а н а о бщ и н с ки
ръководители и специалисти от 15
държави.
Местните власти ще разработят
Планове за действие за устойчива енергия,
като използват подробното „стъпка по
стъпка” ръководство, което ще бъде на
всички езици на партньорите, в т.ч. и на
български език, и ще подпомогне всички
фази на разработването и изпълнението на
Плановете за действие за устойчива
енергия–от мотивация, планиране,
изпълнение до мониторинг и оценка.

Ще се използват както стандартни,
така и новаторски методи на обучение,
които ще комбинират информативни и
интерактивни елементи на обучението
(електронно обучение, игри, видео и
текстови примери, интервюта с експерти,
семинари, видео конференции) и пряк
обмен на знания и опит (присъствени
обучения, разработка на ръководства и
експертни препоръки).
През месец май 2012 г. в гр. София, като
част от дейностите по проекта ще бъдат
проведени практическо обучение на
обучители, както и обучение за въвличане
на „заинтересованите страни“ при
разработване на „Планове за действие за
устойчива енергия“.

Община Бургас
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БУРГАС– ПО-ЕФЕКТИВЕН ПО
ОТНОШЕНИЕ НА КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ
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ОПАК ОТКРИВА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩИНСКИ
И ЦЕНТРАЛНИ АДМИНИСТРАЦИИ

Процедурата е по приоритетна ос І
„Добро управление”, подприоритет
1.1
„Ефективна структура на държавната
администрация”, бюджетна линия
BG051PO002/12/1.1-04. Общият размер на
безвъзмездната финансова помощ по
процедурата е 5 млн. лв., минималната
стойност за отделните проекти е 50 000 лв.,
а максималният праг – 200 000 лв.
Проектите трябва да бъдат изпълнени в
рамките на 18 месеца.
Крайният срок за подаване на
проектните предложения е 17 април 2012 г.,
17:30 ч.
УО на ОПАК ще организира
информационна кампания по процедурата
в Бургас на 6 март:„Приморец Гранд хотел
и Спа”, зала „Ахело”, 10.00 ч.
За повече информация:
http://www.opac.government.bg/index.php?
v i e w = c a t e g o r y & i d = 6 %
3 A o p e n e d p r o c e dures&option=com_content&Itemid=3%3F%
3Dbg&lang=bg
00 ч.

Открива се и нова процедура за
кандидатстване, насочена към централните
администрации.
Процедурата е по приоритетна ос ІII
„Качествено административно обслужване
и развитие на електронното управление”,
подприоритет
3.2
„Стан дартн а
информационно-комуникационна среда и
оперативна съвместимост”, бюджетна
линия BG051PO002/12/3.2-03.
Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ по процедурата е 7 млн.
лв., минималната стойност за отделните
проекти е 100 000 лв., а максимален праг –
няма. Проектите трябва да бъдат изпълнени
в рамките на 18 месеца.
Крайният срок за подаване на
проектните предложения е 17 април 2012 г.,
17:30 ч. Насоките за кандидатстване и
целия пакет от документи е публикуван на
сайта на ОПАК.
За повече информация:
http://www.opac.government.bg/index.php?
v i e w = c a t e g o r y & i d = 6 %
3 A o p e n e d p r o c e dures&option=com_content&Itemid=3%3F%
3Dbg&lang=bg
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Електронен Информационен Бюлетин

Управляващият орган на Оперативна
програма
„Административен
капацитет” (ОПАК), съфинансирана от
Европейския социален фонд, открива нова
процедура за кандидатстване, насочена към
общинските администрации.
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Оперативна Програма Регионално
Развитие обяви отново схемата
“Подкрепа
за
реконструкция/
обновяване и оборудване на общински
лечебни заведения в общини, извън
градските агломерационни ареали.”
С настоящата схема ще се покрият
интервенции в Болници за активно лечение,
с възможност да предлагат услуги за
долекуване и обособяване на медицински
центрове. Това са отдалечени болници за
активно лечение, които ще бъдат
модернизирани да предлагат както активно
лечение, така и долекуване. Инвестицията
ще бъде за ремонт и базово оборудване,
според профила на клиничните пътеки за
долекуване и активно лечение. Видът
оборудване ще зависи от типа на най-често
срещаните заболявания и такива, при които
има нужда от дългосрочни грижи.
Също така, някои от тези болници (с
под 1 200 пациента), ще имат възможност
по решение на собственика /Общинския
съвет на съответната общината/ да се
закрият. При това условие, ще бъде
финансирано създаването на общински
медицински центрове (лечебни заведения
за специализирана извънболнична помощ с
най-малко трима лекари с различни
признати специалности, с до десет легла за
престой на пациенти до 48 часа).
Конкретните бенефициенти по
схемата за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са общините, на чиято
територия са разположени общински
болници определени в анекс 1:

„Б о лн и ц и с в ъ з мо ж но ст з а
финансиране от ЕК по ОП „Регионално
развитие”
към
Изменението
на Концепцията за преструктуриране на
системата на болнична помощ одобрено от
Министерски съвет с Протокол № 43 от
заседанието на Министерския съвет на 1
декември 2010 г.
От Област Бургас конкретни
бенефициенти са общините: Малко
Търново и Средец.
За повече информация:
http://www.bgregio.eu/shemi/57/podkrepa-zarekonstruktsiya-obnovyavane-i-oborudvane-na
-obshtinski-lechebni-zavedeniya-v-obshtiniizvan-gradskite-aglomeratsionni-areali.aspx
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ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЩЕ
БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ПО ОПРР
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Повечето от Европейския бюджет се харчи
за фермерите!

ФАКТ:
ГРЕШНО!
През 1985г. Около 70% от Европейския
бюджет е
изразходван за селското
стопанство. През 2011 година , директната
помощ за фермерите и пазарни разходи
възлиза на едва 30% от бюджета, а разходите
за селското развитие на 11%.
Освен това, този сравнително голям
дял е напълно оправдан. Селското
стопанство е единствената политика, която е
почти изцяло финансирана от ЕС. Това
означава, че Европейските разходи заменят
голяма част от националните и това се
осъществява поради съшествуването на
Обща Аграрна Политика.

МИТ– ФАКТ
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МИТ:

