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Правителството одобри Национална стратегия за безопасност
на движението по пътищата до 2030 г.
Министерският съвет със свое Решение прие Национална стратегия за безопасност на
движението по пътищата в Република България за периода 2021 - 2030 г., както и План за
действие 2021 - 2023 г. с приложения към него.
Съгласно Решение № 16 от 17 януари 2019 г. на Министерския съвет Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), в сътрудничество и координация с
Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движение
по пътищата, разработи проекти на двата документа.
За първи път към Стратегията е разработен тригодишен План за изпълнение. Той ще бъде
актуализиран на годишна база, като по този начин ще се гарантира ежегоден мониторинг на
предприетите мерки и политики за повишаване безопасността на движението по пътищата.
В стратегическия документ е направен преглед и на изпълнението на мерките за повишаване на
безопасността на движението по пътищата през последното десетилетие. Страната ни е
постигнала 19% намаление на жертвите от ПТП и 22% на тежко ранените при пътни инциденти
в периода 2010-2019 г. Никоя страна в ЕС не успява да изпълни заложената обща цел за 50%
намаление на жертвите от ПТП, като средноевропейският темп на намаление за десетилетието
към 2018 г. е около 21%.
Стратегията и Планът за действие са разработени при отчитане на новата стратегическа рамка
на Европейската комисия от 2019 г., която определя акцентите на общоевропейските политики в
областта на БДП за предстоящото десетилетие 2021-2030 г. Те предвиждат прилагането на
интегрирана система за планиране, изпълнение, наблюдение, отчитане, контрол и оценка на
държавната политика по БДП, в единна стратегическа рамка, която обхваща компетентните
органи на централно, областно и общинско ниво.
Стратегията интегрира подхода „безопасна система“, съгласно който хората ще допускат
грешки и могат да попаднат в пътнотранспортни произшествия, но стремежът винаги следва да
е насочен към създаване на среда, която е щадяща и пригодна да смекчава нежеланите тежки
последици.
За постигането на целите се набелязва прилагането на широк спектър от мерки, залегнали в
Плана за действие, в тематичните направления: управление, основано на интегритет; социалноотговорно поведение - учене през целия живот; контрол - ефективен и превантивен; щадяща
пътна инфраструктура; превозни средства в защита на човека; спасителна верига за опазване на
живота.
Планът интегрира обединените ангажименти на институциите на национално, областно и
общинско ниво, както и взаимодействието с гражданския сектор, бизнеса, научните и
академичните среди в условията на споделена визия и широк национален консенсус. Всяка
мярка за въздействие е планирана да се прилага в условията на конструктивен обществен дебат:
когато тя е осъзната, припозната и осъществима в контекста на държавния апарат, академичното
познание, изследователската и приложната наука, неправителствената дейност, училището,
работното място и семейството.
В контекста на европейската политика в областта, България изразява ангажимент в дългосрочен
план да работи за постигне на „Визия нула“ загинали и тежко ранени в резултат от пътни
инциденти, а до 2030 г. техният брой да бъде намален наполовина.
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Правителството прие план с мерки за укрепване на
върховенството на закона в България
Министерският съвет одобри План за изпълнение на мерки в отговор на препоръките и
посочените предизвикателства, съдържащи се в Доклада на Европейската комисия от 30
септември 2020 г. относно върховенството на закона за 2020 г.
Планът обхваща мерки, предложени от компетентните институции от изпълнителната, съдебната
власт и независимите органи, по четирите стълба на доклада на Комисията - правосъдни системи,
уредба (правна рамка) за борба с корупцията, медиен плурализъм и свобода на медиите и други
институционални въпроси, свързани с принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване.
В стълб „Правосъдна система“ се предвиждат мерки във връзка приключване на законодателната
реформа по отношение фигурата на главния прокурор, неговата отчетност и наказателна
отговорност, съобразно становището на Венецианската комисия и действащата конституционна
рамка, подобряване работата и независимостта на Инспектората към Висшия съдебен съвет,
преустановяване на публичния достъп до подадените вече декларации от магистрати за членство
в професионални организации, подобряване на достъпа до правосъдие и други.
По отношение на „Уредба (правна рамка) за борба с корупцията“ се предвиждат мерки за
повишаване ефективността на разследванията на корупционни престъпления и постигане на посолидни резултати по отношение на окончателни присъди в тази област - възлагане и извършване
на комплексен анализ на делата за корупционни престъпления (в досъдебна и съдебна фаза),
анализ на ресурсите (численост на разследващи органи и прокурори, наличие или липса на
специализация в областта), изготвяне на експертни предложения за законодателни промени в НК
и НПК. Предвиждат се мерки във връзка подобряване на цялостната работа на Комисията за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество чрез
обезпечаване на човешките ресурси, както и такива за повишаване на публичността и доверието в
Комисията.
Въпросите по стълб „Медиен плурализъм и свобода на медиите“ ще бъдат включени като
приоритети в област „Медийна среда“ в Националната програма за развитие България 2030. Ще
бъдат поставени на обществено обсъждане въпросите, свързани със защитата на журналистите от
посегателства, засилване на прозрачността относно разпределението на държавната реклама,
както и повишаване на прозрачността относно медийна собственост, с цел формулиране на
мерки. Предвижда се увеличение на ресурсите и капацитета на СЕМ.
В рамките на стълб „Други институционални въпроси, свързани с принципа на взаимозависимост
и взаимоограничаване“ се предвижда приемането на Ръководство за последващата оценка за
въздействие от Министерския съвет, въвеждане на изискване за предварителна оценка на
въздействие за проектите на подзаконови актове на министри, които имат икономическо,
социално или екологично въздействие, увеличаване на ресурсите на КЗД и омбудсмана.
Планът ще бъде публично достъпен на Портала за обществени консултации.
Заложените мерки са с краткосрочен шестмесечен и средносрочен двегодишен срок за
изпълнение.
Националната точка за контакт по въпросите на върховенството на закона следва да информира
Европейската комисия за приетия план и мерките по него.
При необходимост от нови мерки или изменение на текущите заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на външните работи и министърът на правосъдието ще
предприемат действия за допълване или актуализиране на Плана.
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14 млн. лв. се предоставят за закупуване на преносими
компютри за нуждите на училищата
Правителството предоставя 14 млн. лева за закупуване на преносими компютри за
нуждите на държавните и общинските училища.
С одобрените допълнителни средства ще бъдат закупени 16 000 устройства, от които 12 000
броя за ученици и 4 000 броя за учители, като по този начин ще се осигурят преносими
компютри за тази част от учителите и учениците, които нямат финансовата възможност да се
снабдят със собствени такива.
В случай, че се наложи дистанционно обучение в електронна среда, устройствата бързо ще
обезпечат учебния процес от разстояние, а в периодите, в които не се налага дистанционно
обучение, технологичните фондове ще се ползват в присъствения учебен процес и ще
гарантират по-високото му ниво.

Одобрени са промени в Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс
Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и предложи на Народното събрание да го
приеме.
Промените са във връзка с необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба,
регламентираща отделните административни производства в ДОПК, включително
производствата по данъчно-осигурителен контрол, фискалният контрол върху движението на
стоки с висок фискален риск, обезпечаването и събирането на публичните вземания.
Част от промените в ДОПК са свързани с мерки, чиято цел е да бъдат облекчени задължените
лица и администрацията при осъществяването на фискален контрол на стоки с висок фискален
риск. Предоставя се възможност за доброволно предварително деклариране на данни за
превозите на стоки с висок фискален риск, които започват от територията на друга държава
членка на Европейския съюз и завършват на територията на страната или започват от
територията на страната и завършват на територията на друга държава членка. Данните ще се
декларират чрез електронна услуга на Националната агенция за приходите, която ще
предоставя уникален номер за всеки отделен превоз на стока. Предимство на предварителното
деклариране е, че се намалява времето за обслужване и същевременно се ограничават
контролните мерки, тъй като органите по приходите ще разполагат предварително с
необходимата им информация.
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Министерският съвет одобри промени в Закона за
подпомагане на земеделските производители
Министерският съвет одобри изменения в Закона за подпомагане на земеделските
производители. С извършените промени ще се прецизира нормативната уредба в
областта на контрола и ефективността на отпусканите средства за подпомагане на
земеделските производители. Въвеждат се механизми за по-прецизно определяне на площите,
за които се иска подпомагане, както и допълнителни и административни мерки за стопани,
които не спазват договорните отношения за имоти от държавния и общински поземлен фонд.
С измененията в Закона се предвижда допълнителна възможност за земеделските стопани да
се запознаят и да изразят несъгласие с използвани данни, които са от значение за размера на
отпусканото финансово подпомагане по схеми и мерки от Общата селскостопанска политика.
До 2023 г. се удължава срокът за прилагането на схемата за държавна помощ „Помощ под
формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното
селскостопанско производство”.
Удължава се с пет години срока за предоставяне от общинските съвети на земите от
остатъчния поземлен фонд - общинска собственост, т. нар. „земи по чл. 19“, с цел довършване
на поземлената реституция по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи.
Очаква се промените да доведат до положително въздействие за всички идентифицирани
заинтересовани страни, като регулират по-ефективно обществените отношения в сферата на
земеделието.
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Строим индустриални зони с евросредства от новата програма за
развитие на регионите
Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийната
ефективност, градската мобилност и сигурността в обществени пространства са сред
приоритетите за градско развитие, които ще се финансират от новата Оперативна
програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. Това е заложено в проекта на
Актуализираните общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по
програмата, които Управляващият орган в Министерството на регионалното развитие и
благоустройство публикува на интернет страницата си. Целта е да се осигури прозрачност и
навременна информираност на всички заинтересовани страни и да стимулират заинтересованите
страни на местно ниво да стартират процеса на идентифициране на потенциални партньори и
проектни идеи за следващия период.
Основен фокус на инвестициите по ПРР 2021-2027 г. ще бъде икономическото развитие на
териториите, повишаване на брутния вътрешен продукт и заетостта, увеличаване на доходите и
стандарта на живот на населението, намаляване на неравенствата. Затова при подбора ще се дава
приоритет на проекти, които постигат конкретен икономически ефект върху съответната
територия.
Програмата ще има две приоритетни оси. Първата - „Интегрирано градско развитие“, предвижда
подкрепа за изпълнението на териториални стратегии за развитието на десет градски общини:
Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и
Благоевград. Втората ос ще подкрепя мерки в още 40 общини в страната с население над 15 000
души всяка.
Мерките за градско развитие, които ще се подкрепят, са техническа инфраструктура за бизнес и
предприемачество и развитие на бизнес и индустриални зони, енергийна ефективност и
обновяване на жилищни и обществени сгради, ремонт на улици и пътни мрежи между основния
град и околните населени места на територията на общината, мерки за управление на трафика,
системи за паркиране, интелигентни транспортни системи, развитие и усъвършенстване на
обществените системи за градски транспорт, включително инфраструктура за оборудване и нов
подвижен състав, алтернативен и по-екологичен транспорт – велосипеди, електромобилност и
пътна безопасност чрез превенция и повишаване на осведомеността.
В областта на зелената градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства ще се
подкрепят проекти за изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, мерки за
повишаване на сигурността в градските пространства, пътна безопасност, обновяване на
квартали/специфични територии от градовете с неблагоприятни социално-икономически
характеристики и създаване на достъпна архитектурна среда. В областта на образователната
инфраструктура ще се финансират мерки за предучилищно, училищно и висше образование,
детски градини. Предвиждат се още инвестиции в общинското жилищно настаняване, развитие
на здравна социална инфраструктура, културна и спортна инфраструктура за масов спорт. В
областта на туризма са допустими дейности за развитието, подобряването, разширяването и
социализацията на туристическите зони и свързаната с тях инфраструктура.
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Проектите, които ще се подкрепят, трябва да бъдат предварително идентифицирани в плановете
за интегрирано развитие на общините чрез подхода „отдолу-нагоре“ и да се основават на
предварително картиране на нуждите на национално ниво от държавните институции и агенции,
отговорни за разработването на тези политики, да бъдат в съответствие с плановете за
интегрирано развитие на общините и надлежно отразени в интегрираните териториални
стратегии. Освен това е задължително да има изградени партньорства между местни и
централни власти, неправителствени организации, бизнес и икономически оператори и др.
Основните видове интервенции представляват подходяща синергийна комбинация между
различни области.
Пример за интегрирани проекти, изпълнявани в партньорство само със средства от първата ос на
Програмата за развитие на регионите (включително безвъзмездна финансова помощ и финансов
инструмент), е обновяването на квартал или част от него, разположен в отдалечена от
централната част територия или друга територия с неблагоприятни социално-икономически
характеристики. Обновяването на избраната територия може да включва, от една страна, мерки
за подобряване на жилищните условия чрез изграждане, реконструкция и/или ремонт на
общински жилища за предоставяне на адекватни жилищни условия за уязвими групи
(възрастни, хора с увреждания, самотни майки и др.), и от друга, предоставянето в
непосредствена близост на общински терени за строителство на жилища за хора, извън
посочените групи и с нормален или висок жизнен стандарт, но при преференциални цени за
постигане целите на социално включване. Освен тези мерки, проектната идея може да включва
още общо обновяване на инфраструктурата в квартала – мерки, свързани с градска мобилност
(пътни настилки, спирки на градски транспорт, велоалеи, др.), зони за отдих, детски площадки,
спортни съоръжения на открито, включително изграждане на комплекс, в който да бъдат
разложени услуги от всякакъв характер за ползване от всички жители на квартала – спортен
комплекс с басейн, библиотека, социални услуги в общността – за ползване от настанените
уязвими групи, детска градина, кабинети за лични лекари, зала за концерти, супермаркет,
заведения за обществено хранене, аптека.
Аналогичен пример може да се даде с интегрирани проекти за рекултивация на индустриални
терени или съществуващи индустриални зони на територията на градовете с цел трансформация
на тяхната икономиката. Такива проекти могат да се изпълняват в партньорство между общини
и икономически оператори, включително електро-, газо- или водоразпределителни дружества,
осигуряващи захранването на съответния район, както и други представители на бизнеса,
инвестиращи на целевата територия.
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МРРБ подготвя нова Национална жилищна стратегия
Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по проект на нова
Национална жилищна стратегия.
Проектът е според световните и европейски тенденции за развитието на сектора, като за
постигане на заложените в стратегията специфични цели ще бъдат разработени целеви
програми.
Стратегическите цели на Националната жилищна стратегия ще са ориентирани към намиране на
устойчиви дългосрочни решения за жилищния сектор. Реализирането им ще бъде в
компетенциите на общинските администрации.
И в момента Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява
политики за осигуряване на социални жилища на уязвими групи от населението. По Оперативна
програма „Регионално развитие“ в периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г. са реализирани 4
пилотни проекта на стойност 16,6 млн. лева в общините Видин, Девня, Дупница и Столична
община, като са осигурени 334 социални жилища за 684 лица от уязвими социални групи. По
ОПРР 2014-2020 г. са сключени 21 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
за проекти за социални жилища с общините Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград,
Шумен, Перник, Враца, Кърджали, Ловеч, Смолян, Разград, Казанлък, Гоце Делчев, Силистра,
Търговище, Петрич, Свищов, Велинград, Лом и Хасково, на обща стойност от 53,4 млн. лв. Чрез
реализацията им ще бъдат осигурени 1026 социални жилища. Предстои сключване на договори
за безвъзмездна финансова помощ за одобрени проектни предложения за социални жилища и на
общините Варна и Видин. На етап оценка е проектно предложение на община Монтана.
В момента МРРБ е в процес на подготовка за новия програмен период 2021-2027 г. и ще
продължи усилията си за повишаване на стандарта на живот на населението във всички региони
на страната.
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77 % от европейците настояват средствата на ЕС да бъдат
обвързани със зачитането на принципите на правовата
държава
В ново анкетно проучване, поръчано от Европейския парламент и проведено в началото
на октомври 2020 г., почти осем от всеки десет респонденти (77 %) в целия ЕС подкрепят
идеята, че ЕС трябва да предоставя средства на държавите членки само при условие че
националното правителство прилага принципите на правовата държава и демокрацията.
Най-малко седем от всеки десет респонденти са съгласни с това твърдение в 26 държави
членки на ЕС.
Абсолютно мнозинство от европейците продължават да призовават за по-голям бюджет на ЕС за
борба с COVID-19
54 % от европейците смятат, че ЕС следва да разполага с повече финансови средства, за да може
да преодолее последиците от пандемията от коронавируса. В 20 държави членки на ЕС
мнозинството от респондентите са съгласни с това твърдение, в 14 държави членки на ЕС
абсолютно мнозинство от респондентите подкрепят по-голям бюджет на ЕС.
Запитани относно областите на политиката, в които този увеличен бюджет на ЕС следва да бъде
изразходван, повече от половината от респондентите (54 %) заявяват, че общественото здраве
следва да бъде основен приоритет, следвано от икономическото възстановяване и новите
възможности за предприятията (42 %), изменението на климата и опазването на околната среда
(37 %) и заетостта и социалните въпроси (35 %). На равнище ЕС изменението на климата и
околната среда са заменили заетостта сред първите три разходни приоритета в сравнение с
последното проучване, проведено през юни 2020 г.
Общественото здраве е основният разходен приоритет за респондентите в 18 държави. Естония,
Латвия и Чехия поставят икономическото възстановяване на челно място, докато гражданите на
Австрия, Дания и Германия слагат на първо място борбата с изменението на климата. В
Хърватия, Словакия и Финландия интервюираните са определили заетостта и социалните
въпроси като свой основен приоритет по отношение на разходите.
Голямо мнозинство от гражданите се страхуват от прякото въздействие върху личното им
финансово положение
Вземането на необходимите решения относно пакета за възстановяване и МФР във възможно
най-кратък срок очевидно е от жизненоважно значение, както се вижда от тревожното лично
финансово положение на европейските граждани от началото на пандемията. Голямо
мнозинство от гражданите се опасяват от пряко въздействие от пандемията върху тяхното лично
финансово положение или вече са пострадали: 39 % от анкетираните заявяват, че кризата от
COVID-19 вече е оказала въздействие върху техните лични доходи, докато други 27 % очакват
такова въздействие в бъдеще. Само 27 % очакват ситуацията с COVID -19 да не окаже
въздействие върху техните лични доходи. В 20 държави повечето респонденти заявяват, че
настоящата криза вече е оказала въздействие върху техните лични доходи.
Гражданите продължават да гледат на ЕС като част от решението на тази криза
Две трети от респондентите (66 %) са съгласни, че ЕС трябва да разполага с повече правомощия
за справяне с кризи като пандемията от коронавируса. Само една четвърт (25 %) не са съгласни с
това твърдение. Тези констатации са в съответствие с резултатите от двете предишни
проучвания, проведени от Европейския парламент през април и юни 2020 г.
Областна администрация Ямбол
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Експерти ще отговарят на въпроси и ще подпомагат
бенефициентите по новата Оперативна програма „Развитие
на регионите 2021-2027 г.“ в интернет
Експерти от Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие" (ГД СППРР) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството
ще отговарят на въпроси и ще подпомагат потенциалните бенефициенти на новата
Оперативна програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“ чрез оналайн платформа. От
днес в меню ОП „Региони в растеж“, подменю „ИТИ 2021-2027“ е дадена възможност на всички
заинтересовани страни да задават своите въпроси съобразно етапа, който касае подготовката или
изпълнението на Интегрирана териториална инвестиция. (линк към секцията: https://
www.eufunds.bg/bg/oprd/accordion/894)
Тя ще бъде основа за изпълнение на проекти с европейско финансиране от програмата през
новия програмен период.
Отговорите на изпратените въпроси ще се публикуват в срок до 3 работни дни от тяхното
получаване.
Припомняме, че подготовката, организацията, координацията и изпълнението на дейности по
програмата през следващия програмен период са възложени на ГД СППРР, която ще бъде
Управляващ орган на програмата.
Съгласно промените в Закона за регионално развитие, на дирекцията са възложени и нови
задължения, които включват координация на изпълнението на подхода за интегрирано
териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в т.ч. на инструмента Интегрирани
териториални инвестиции (ИТИ).
За да се обезпечи ефективното изпълнение на всички функции свързани с прилагането на
регионалния подход за инвестиции, в ГД СППРР е създадено координационно звено,
„Координация и оценка“, което ще съдейства на всички заинтересовани страни в процеса по
комуникация.

От 1 ноември се приемат проекти за конкурса в рамките на
Национална кампания "Чиста околна среда - 2021 г."
За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „
ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.
Oт 01.11.2020 г. започва приемът на конкурсните проекти на общини, кметства, училища,
детски градини и ЦПЛР/ОДК.
Важно!
Обръщаме внимание, че приемът на конкурсните проекти за общини и кметства ще се извършва по
Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail:
proekti2021@pudoos.bg, с краен срок за изпращане – 29.01.2021 г.
Конкурсните проекти на училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК се изпращат само по e-mail:
proekti2021@pudoos.bg с краен срок за изпращане – 15.01.2021 г.
Текстът на обявите и образец на декларация за потвърждаване актуалността на данните и
автентичността на подписите може на намерите на http://pudoos.bg/ и на: https://
www.moew.government.bg/bg/startira-kampaniyata-za-chista-okolna-sreda-2021/
Областна администрация Ямбол
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Започва регистрацията за конкурса
„Наградите на БАИТ”
Регистрацията е безплатна и ще бъде отворена до 24.00 ч. на
11 януари 2021 г. включително.
От днес, 2 ноември, започва регистрацията за участие в
конкурса „Наградите на БАИТ” за 2020г. за принос в развитието
на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).
Регистрацията е безплатна и ще бъде отворена до 24.00 ч. на 11
януари 2021 г. включително на http://bait-awards.bg/pages/
Registration/
В конкурса могат да участват компании, регистрирани в
България по българското законодателство, български организации и институции, лица и
екипи, работещи за тях.
За 10-та поредна година БАИТ ще връчи награди в различни категории за принос в развитието
на информационните и комуникационните технологии. Това издание на конкурса ще
определи носителите на 8 отличия в следните категории:
Образователна награда, Младежка награда, Журналистически принос, Публична
администрация, Start Up Компания, Успешен български ИКТ продукт/услуга, Успешен ИКТ
проект в полза на българската икономика и Награда за специален принос.
Наградата за специален принос се връчва по решение на журито, чрез вътрешни номинации,
като за тази категория не се подават кандидатури.
Отличените в конкурса ще получат MultiTraining Gold карти за обучения в основите на Agile
практиките, осигурени от bTalks Agile; ваучери от Сиела Норма, за чиято стойност могат да
закупят книги в книжарници Сиела. Ардес Информационни Технологии (Ardes.bg) ще
осигурят на наградените електронни устройства.
Наградите ще бъдат връчени на официална церемония през м. февруари 2021 г. Датата и
мястото ще бъдат обявени допълнително.
Кампанията и церемонията по награждаването се провеждат под патронажа на Президента на
Република България.
Информация за победителите в отделните категории през изминалите години можете да
видите тук.
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Набират се проекти за топъл обяд по
Фонд „Социална закрила“
Набират се проекти за топъл обяд по Фонд „Социална закрила“
До 17.00 часа на 10.12.2020 г., общините могат да кандидатстват на конкурсен принцип,
за отпускане на средства за предоставяне на топъл обяд от Фонд „Социална
закрила“ (ФСЗ) през 2021 г.
Общият бюджет на Програмата, реализираща се от ФСЗ през 2021 г. е 2 млн. лв. Размерът на
финансирането на услугата за едно лице на ден е 3.20 лв., което включва: храна за обяд: супа,
основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт – 2.70 лв.; други разходи: транспортни,
режийни, консумативи – 0.50 лв. Топлият обяд може да се предоставя през работните дни от
04.01.2021 г. до 31.12.2021 г. Максималният брой потребители, които могат да се включат в
едно проектно предложение е 150 лица.
Целевите групи, на които може да се предоставя обяда са:

Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане;

Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за
осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии,
несвързани с трудова дейност/;

Скитащи и бездомни деца и лица;

Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от
допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени
под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

Лицата желаещи да ползват услугата, подават в общините заявления, които в
последствие се оценяват. С избраните потребители се подписват и договори.
При оценката на проектите от страна на общините се вземат предвид следните критерии:
а) възможност за доставка на приготвената храна до домовете на крайните потребители в
рамките на общината;
б) опит в предоставянето на сходни дейности, в т.ч. социалната услуга „обществена
трапезария“ или други социални услуги, включващи хранене на потребителите;
в) предоставяне на услугата в по-голям брой населени места чрез собствен транспорт;
г) собствен принос при реализиране на дейностите.
Проектните предложения се подават в деловодството на Фонд „Социална закрила“, гр. София,
ул. „Триадица” № 2. Повече информация на тел. 02 8119673, 8119401.
Информация за Програмата и документите за кандидатстване са публикувани на: http://
mlsp.government.bg/fond-sotsialna-zakrila
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В рубриката „РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИКА” ви представяме актуална информация на
Националния статистически институт. Данните се отнасят за област Ямбол и са предназначени
за всички групи потребители. Рубриката „Регионална статистика” се изготвя със съдействието
на Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел Статистически изследвания - Ямбол,
ж.к. “Златен рог" №20, гр. Ямбол 8606, ПК – 655, тел: 046/68 63 15.

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИ
В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
През 2019 г. на територията на област Ямбол са регистрирани 70 пътнотранспортни
произшествия (ПТП), при които броят на загиналите е 17, а на ранените - 70 души. В
сравнение с 2018 г. броят на произшествията и на загиналите се увеличава, съответно с 12.9
и 6.3%, докато броят на ранените лица намалява с 5.4%. (Фиг.1).
Фиг. 1. ПТП, загинали и ранени по години в област Ямбол

От всички регистрирани произшествия - 67, или 95.7% са по вина на водачите на
моторни превозни средства (МПС), от които най-голям брой ПТП са причинени от водачи,
управлявали лични МПС – 59, или 88.1%.
През 2019 г. най-голям брой произшествия е регистриран през месец януари - 13, а
най-малко през месеците май и октомври - по 2 броя. Най-много са ранените лица през месец
януари - 14, или 20.0% от общо ранени лица през годината. Броят на загиналите лица е найголям през месец юни - 4, или 23.5% от всички загинали.
По дни от седмицата, най-много ПТП са настъпили в понеделник - 12. Броят на
ранените е най-голям във вторник - 13, а на загиналите в четвъртък - 5 лица.
Разпределението на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:
 Деца и младежи под 15 години - 8.6%;
 От 15 до 24 навършени години - 12.9%;
 От 25 до 64 навършени години - 57.1%;
 Над 65 навършени години - 21.4%.
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От общия брой на загиналите участници в движението с най-висок дял са водачите при
ПТП - 76.5%, следвани от пътниците и пешеходци - по 11.8%.Ранените водачи на МПС са
50.0% от общия брой на пострадалите, а пътниците и пешеходците, съответно - 34.3 и 15.7%.
През 2019 г. на територията на област Ямбол 57.1% от пътнотранспортните
произшествия са регистрирани извън населените места - с 39 ранени и 12 загинали,
останалите са регистрирани в населените места, съответно с 31 ранени и 5 загинали лица.
По общини най-голям брой произшествия е регистриран в общините Тунджа и Ямбол - по 23.
В община Тунджа ранените лица са 24, а загиналите - 7. В община Ямбол броя на ранените
лица е 23, а на загиналите - 5. Най-малко произшествия са настъпили в община Болярово - 2 на
брой, с 2 ранени лица .
Методологични бележки
При ползване на данните, публикувани в изданието, трябва да се имат предвид
определенията, залегнали в Закона за движението по пътищата и Инструкцията на
Министерството на вътрешните работи за регистриране, отчитане и анализ на
пътнотранспортните произшествия.
Пътнотранспортно произшествие (ПТП) е събитие, възникнало в процеса на
движението на пътно превозно средство (ППС) и предизвикало нараняване или смърт на
хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други
материални щети.
В зависимост от последиците пътнотранспортните произшествия се делят на:
пътнотранспортни произшествия, предизвикали нараняване или смърт на участници в
движението;
пътнотранспортни произшествия, в резултат на които има само материални щети
(повреда на път, пътни превозни средства, пътни съоръжения, товари, животни и други).
Според Закона за движението по пътищата:
Моторно превозно средство е пътно превозно средство, снабдено с двигател за
придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.
Загинал при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е убит на място
или е починал в резултат на нанесените травми 30 дни след произшествието.
Ранен при ПТП е всеки човек, който в резултат на произшествието е получил тежка,
средна или лека телесна повреда по смисъла на чл. 128, чл. 129 и чл. 130 на Наказателния
кодекс (НК).
Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие
или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците,
пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.
Повече информация и данни за пътнотранспортните произшествия могат да бъдат намерени
на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Пътнотранспортни
произшествия.
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ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ АВГУСТ 2020 ГОДИНА
През август 2020 г. в област Ямбол са функционирали 16 места за настаняване с над
10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите
в тях е 333, а на леглата - 593. В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за
настаняване, функционирали през периода намалява с 15.8%, а на леглата - с 13.0%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август
2020 г., е 2 502, или с 40.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от
чужденци през август 2020 г. в област Ямбол е Германия - 38.8%, следват Румъния - 13.0%,
Испания - 12.2% и Полша - 11.1%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през август 2020 г.
намаляват с 43.2% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 1 288. Те са
реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 75, а пренощувалите
българи - 1 213. Българските граждани са реализирали средно по 1.6 нощувки, а чуждите средно по 7.7 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2020 г. е 13.6% и в
сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява със 7.6
процентни пункта (фиг.1).

Фиг.1. Заетост на леглата в местата за настаняване в област Ямбол по месеци
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Приходите от нощувки през август 2020 г. в областта достигат 109 323, или с 33.9%
по-малко в сравнение с август 2019 година. Регистрирано е намаление на приходите както
от български граждани - с 40.7%, така и от чужди граждани - с 11.6% (фиг. 2).
Фиг.2. Приходи от нощувки в местата за настаняване
в област Ямбол по месеци

Методологични бележки
От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се
провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на
Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на
Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и
на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на
отчетите за качеството и предаването на данните.
В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за
краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и
туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни
квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.
Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за
всеки ден от отчетния месец.
В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от
гостите, без стойността на допълнителните услуги.
Повeче информация и данни за местата за настаняване могат да бъдат намерени на
интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Туризъм.
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Регистрираната безработица падна под 7% през октомври
Равнището на регистрирана безработица в страната през
октомври е 6.9%. Агенцията по заетостта отчита спад от
0.3 процентни пункта в сравнение с предходния месец
септември и ръст с 1.3 пункта спрямо година по-рано.
В края на месец октомври регистрираните безработни в
бюрата по труда според административната статистика на
Агенцията по заетостта са 227 909, което е с 8 149 лица помалко от септември. На годишна база увеличението е с
45 380 лица.
За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали
нови 33 410 безработни лица. Освен тях, други 808 души от групите на търсещите работа заети,
учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта.
През октомври броят на започналите работа безработни лица достигна 23 045, като в сравнение
със същия месец на миналата година се отчита ръст с 31.2%. През изминалия месец 420 търсещи
работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно
място чрез бюрата по труда. От започналите работа 82.4% са устроени в реалната икономика,
като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 24,5% от всички
започнали работа, следвани от търговия – с 15,0%, хотелиерство и ресторантьорство – 9,5%,
държавно управление – 5,9%, строителство – 5,3%, и др.
През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 4 067 безработни лица от
рисковите групи – 2 340 по програми и мерки за заетост и 1 727 – по схеми на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е
осигурила заетост на 5 436 лица, като само през октомври са сключени трудови договори с 1 097
безработни.
Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като втори дизайн на
60/40 или ПМС 151/2020 г. и 80/20 или „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на
пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
осигуриха запазването на заетостта на 143 000 заети лица. С ПМС 278 е продължено действието
на мярката 60/40 до края на годината.
В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и
Европейския социален фонд, през месеца, при спазване на всички противоепидемични мерки, са
включени нови 629 безработни лица.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 19 823, които са с 40.2%
повече от тези, заявени през октомври 2019 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната
икономика са заявени в преработващата промишленост (27.4%), следват търговията, ремонта на
автомобили и мотоциклети (8.3%), административните и спомагателните дейности (6.5%),
хотелиерството и ресторантьорството (5.4%) и образованието (4.5%).
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Държавното управление, общинските администрации и предприятия в настоящата трудна
ситуация също активно участват на пазара на труда като работодатели и заявяват работни
места за детегледачи, домашни помощници, експерти с висше образование, лични или
социални аситенти и работници в различни направления от дейността им, предимно по
осигуряване на социални услуги и грижа за хората. Заявените от тях места са 34,9% от общия
брой обявени в бюрата по труда свободни работни места.
Най-търсените професии през месецa са: свързани с обслужване на клиенти; оператори на
стационарни машини и съоръжения; производството на храни, облекло, дървени изделия и
сродни; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт;
стопански и административни специалисти; металурзи, машиностроители и сродни на тях и
занаятчии; монтажници; администраивен персонал, водещ счетоводни и стокови документи;
продавачи; в сферата на персоналните услуги; работници по събиране на отпадъци и сродни
на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжения; полагащи грижи за хората; осигуряващи
защита и сигурност; помощници при приготвяне на храни; преподаватели
Източник: Агенция по зает ост т а

МТСП АКТУАЛИЗИРА СПИСЪКА С ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ НА ЗВЕНАТА СИ

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) актуализира списъка с
електронни услуги на своите звена - Агенция социално подпомагане (АСП), Агенция по
заетостта (АЗ), Главна инспекция по труда (ГИТ), Агенция за хората с увреждания
(АХУ) и Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД).
С няколко кликвания гражданите могат например да подадат заявления за отпускане на
месечна социална помощ, такава за семейства под карантина, чиито деца учат дистанционно,
както и за получаване на държавни компенсации по мярката 60/40.
От началото на пандемията до момента близо 95 000 души са се възползвали от
електронните услуги. В случай на допълнителни въпроси на разположение е и колцентърът
на МТСП- 0800 88 001.
Пълния списък на електронни услуги, предоставяни от АСП, АЗ, ГИТ, АХУ и ДАЗД, може
да откриете на следния линк:E Services.
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