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 Правителството одобри проект на Закона за изменение и допълнение на Закона 
за държавния бюджет на Република България за 2020 година. Необходимостта от 
изготвяне на законопроекта произтича от очертаващата се невъзможност да бъдат 
постигнати заложените фискални цели с разчетите към ЗДБРБ за 2020 година. Причините за 
това са, от една страна, необходимост от осигуряване на допълнителни разходи в изпълнение 
на Закона за мерките и действията по време на действието на извънредното положение и, от 
друга страна, прогнозираното към момента влошаване на параметри на приходите по 
бюджета. 
  От фискална гледна точка България се намира в добра кондиция на прага на 
извънредната ситуация, предизвикана от разпространението на заразата с COVID-19. 
Дисциплинираната и последователна политика за поддържане на положително или близко до 
балансирано салдо през последните години позволи да бъдат запазени буферите във 
фискалния резерв. Параметрите по изпълнението на бюджета към момента на обявяване на 
ситуацията на извънредно положение в България по консолидираната фискална програма са 
добри и се отчита текущо превишение на приходите над разходите. Това обаче е само 
моментното състояние на фиска на прага на настоящата безпрецедентна криза. 
  Разработените базов и алтернативни сценарии на развитие на макроикономическите 
индикатори в годишен план очертават сериозно изоставане при основните данъци и 
осигурителни вноски спрямо планираните параметри с разчетите към ЗДБРБ за 2020 година. 
 Причините за прогнозираното неизпълнение на приходите са комплексни – външни и 
вътрешни фактори – като те ще допринесат за намаляване на вътрешното потребление, 
свиване на износа и вноса, по-ниска от планираната заетост, промени в допусканията за 
цената на суровия петрол и курса на щатския долар и др. Разчетите при изготвения базов 
сценарий очертават неизпълнение на годишните прогнози по приходите в общ размер на 
около 2,44 млрд. лв., като ще бъдат засегнати основните данъци - ДДС, акцизи, 
корпоративни данъци, ДДФЛ, социално-осигурителни вноски и др. Размерите на очакваното 
негативно отклонение на разчетите по приходите налагат актуализацията на годишната цел 
по отношение на бюджетното салдо за 2020 г., като се предлага то да бъде дефицит в размер 
на 3,5 млрд. лв. (2,9 % от прогнозния БВП). 
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Правителството	прие	проект	на	ЗИД	на	
Закона	за	държавния	бюджет	на	Република	

България	за	2020	година		



 

 

 Освен неотложните разходи по превенция на разпространението на COVID-19, 
приоритет са и мерките за подкрепа на икономиката и заетите. За запазване на работните 
места в страната правителството предложи и след обсъждане в Съвета за тристранно 
сътрудничество бе приета т. нар. мярка „60/40“, състояща се в поемане от страна на 
държавата на 60 на сто от осигурителният доход на заетите в предприятия, чийто бизнес е 
пострадал в най-голяма степен от въведените извънредни мерки за овладяване 
разпространението на заразата от корона вирус. За обезпечаване на необходимия ресурс по 
бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за фонд „Безработица“ се предлага 
увеличаване на трансфера от държавния бюджет за бюджета на ДОО в размер на 1,43 млрд. 
лв., в т.ч. 1 млрд. лв. за допълнителни разходи и 430 млн. лв. за компенсиране на очаквано 
неизпълнение на приходите по бюджета на ДОО.   
 В контекста на предлаганото увеличаване на дефицита (3,5 млрд. лв.) и осигуряването 
на допълнителен капитал за ББР (700 млн. лв.), което общо възлиза на 4,2 млрд. лв., както и 
за гарантирането на достатъчно ликвидни фискални буфери в случай на по-негативен от 
очаквания сценарий, се предлага увеличаването на лимита за поемане на нов държавен дълг 
по чл. 68, ал. 1 от ЗДБРБ за 2020 г., като текстът „2,2 млрд. лв.“ се заменя с „10 млрд. лв“. В 
тази връзка е и предвидено увеличаване на разходите за лихви по държавния бюджет в 
размер на 70 млн. лева. 
  На извънредното заседание правителството прие също така изменения и допълнения 
на Правилника за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с 
наказателно производство. Промените се налагат във връзка с влезналите в сила на 7 
февруари 2020 г. нови разпоредби на Закона за съдебната власт в преходните и заключителни 
разпоредби, относно правомощията на Бюрото по защита при главния прокурор. 
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Около	1,2	милиона	пенсионери	ще	получат	
добавка	към	пенсиите	си	за	Великден  

  1 246 000 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец април. 
Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лв. и ще се изплаща на пенсионери, на 
които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец 
април е в размер до 363,00 лв. включително, колкото е размерът на линията на бедност за 
2020 г. 
 За изплащането на добавките към пенсиите за Великден правителството ще отпусне 
допълнителни 49 840 000 лв. лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. 
 Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или 
трансферите по централния бюджет за 2020 г. 



 

 

 Министерският съвет прие постановление на Министерския съвет за приемане на 
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и 
частни училища през 2020 година. 
 С приемането на Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и 
уточняване на списъка на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, 
за които са осигурени финансови средства за 2020 година, съгласно Наредбата за условията и 
реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 
 Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и 
потребности на деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, 
второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или 
международно равнище, а в областта на спорта - на първо, второ и трето място на олимпийски 
игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място 
на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри чрез еднократно 
финансово подпомагане в размер до 195 лева и чрез едногодишни стипендии в размер на 135 
лева месечно. 
 С Програмата за 2020 година се предвижда общо 1405 ученици от държавни, общински 
и частни училища да спечелят призови места на национални и международни конкурси, 
олимпиади и състезания и да получат финансова закрила от държавата по реда на българското 
законодателство. 
 Подбраните конкурси, олимпиади и състезания се провеждат през календарната 2020 
година и са с доказани високи критерии при излъчване на победителите, мотивират децата за 
високи творчески, научни и спортни постижения. 
 Приетата Програма за 2020 година представлява логично продължение на Програмите 
от 2005 година насам за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Нейното 
ефективно и последователно прилагане е част от грижата за развитието на духовния, 
творческия и физическия потенциал на младите хора в България. 
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Приета	е	Програма	на	мерките	за	закрила	на	деца	с	
изявени	дарби	за	2020	година		
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Британците	ще	могат	да	кандидатстват	за	българско	
гражданство	без	да	се	отказват	от	предишното	до	края	на	

годината		

 Британските граждани, подали молби за придобиване на българско гражданство 
преди края на преходния период за „Брекзит“ - 31 декември 2020 година, няма да са 
длъжни да се отказват от гражданството си, за да получат българско гражданство. Това 
предвижда проект на Закон за допълнение на Закона за българското гражданство. 
 Основната цел на законопроекта е да осигури правна яснота относно прилагането на 
онези разпоредби на Закона за българското гражданство, които се отнасят до Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия като държава членка на Европейския съюз 
след изтичането на преходния период. 
 Законът за българското гражданство предвижда възможност за придобиване на 
българско гражданство от лице, което не е български гражданин, ако към датата на подаване 
на молбата за натурализация отговаря на посочените в чл. 12, ал. 1 от закона условия. Едно от 
тези условия е лицето да е освободено от досегашното си гражданство или да бъде 
освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство. В ал. 2 на чл. 12 
са изброени лицата, за които не се прилага изискването за освобождаване от досегашното им 
гражданство, като между тях са посочени гражданите на държава членка на Европейския 
съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство 
или на Конфедерация Швейцария. 
 Към настоящия момент за гражданите на Обединеното кралство, които кандидатстват 
за придобиване на българско гражданство, не се прилага изискването за освобождаване от 
досегашното им гражданство. След оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския 
съюз и след края на преходния период (31 декември 2020 година), неговите граждани ще 
трябва да се освобождават от досегашното си гражданство, за да придобият българско.   

Правителството	одобри	законопроект	за	въвеждане	
на	новия	подход	за	управление	на	мрежата		

Натура	2000	

 Министерският съвет прие Национален план за действие относно жените, мира и 
сигурността за периода 2020-2025 г. В документа са разписани дейностите, които следва 
да бъдат реализирани за конкретния период, отговорните органи, източниците на финансиране 
и сроковете за изпълнение на тези дейности, както и индикаторите за изпълнението им. В 
проекта са предложени институционални и организационни мерки, мерки за обучение и 
квалификация, мерки за защита, възстановяване и реинтеграция, мерки за популяризиране на 
темата. 
 Насърчаването на ефективното участие на жените в усилията за постигане на мир е 
приоритет за ООН, формулиран чрез единодушното приемане на резолюция 1325 относно 
жените, мира и сигурността от Съвета за сигурност на ООН на 31 октомври 2000 г. Това е 
първият международен документ, който свързва пряко ролята на жените в процесите на 
предотвратяване и разрешаване на конфликти и изграждане на мира.  

България	прие	Национален	план	за	действие	относно	
жените,	мира	и	сигурността		



 

 

 България като съавтор на тази Резолюция придава приоритетно значение на въпросите, 
свързани с равнопоставеността на половете във всички области на обществено-политическия, 
икономическия и социалния живот, в това число и в общите усилия на национално и 
международно равнище в полза на изграждането и укрепването на международния мир и 
сигурност. 
 Република България е 83-тата държава-членка на ООН, която разработи такъв 
документ, изхождайки от активната си политика в сферата на правата на човека. Този 
документ допълва усилията в национален аспект за овластяването на жените и тяхната по-
активна роля по въпросите на мира и сигурността.  
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Управляващият	орган	на	ОП	„Региони	в	растеж"	2014-2020	
ще	може	да	сключва	договори	за	предоставяне	на	

безвъзмездна	финансова	помощ	до	60	милиона	лева	над	
бюджета	

 Правителството дава съгласие Управляващият орган на Оперативна 
програма   „Региони в растеж" 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) да сключва договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти в размер до 60 
милиона лева над определения бюджет по Приоритетната ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на оперативната програма. Целта е да се постигне 
максимална усвояемост на средствата по нея към края на програмния период и обезпечаване 
на одобрени и готови за реализация проекти, отговарящи на приоритетите на оперативната 
програма, както и тези на Споразумението за партньорство на Република България. 
 Със средствата ще бъде осигурено финансиране на общински проекти, които да 
подпомогнат балансираното териториално развитие в страната чрез укрепване на мрежата от 
градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в 
населените места. 
 Наддоговорените средства ще бъдат осигурени от наложени финансови корекции по 
влезли в сила актове на УО на ОПРР 2014-2020 по Приоритетна ос 1, от спестен ресурс след 
проведени обществени поръчки и неверифицирани разходи по сключени договори за 
предоставяне на БФП по Приоритетна ос 1. 
 Оценката и одобрението на проектите, сключването на договорите за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, изплащането на помощта, мониторингът и верифицирането 
на разходите, както и сертифицирането на разходите по наддоговорените проекти ще се 
извършват в съответствие с правилата, условията и контролните механизми за одобряване па 
проект/разход и поддържане на отчетност (включително счетоводна отчетност) по 
оперативната програма. Допълнително договорените средства ще се разходват съобразно 
правилата за допустимост на разходите по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-
2020. 
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Общините	ще	разработват	планове	за	интегрирано	
развитие	със	срок	на	действие	7	години	

 Министерството на регионалното развитие и благоустройството актуализира 
Методическите указания за разработване на стратегически документи за регионално и 
пространствено развитие на регионално и общинско ниво за периода 2021-2027 г. 
 Измененията са съгласно Закона за регионалното развитие, чрез който се извърши 
оптимизация на броя действащи стратегически документи за регионално развитие. 
 Въвежда се изискването общините да разработват планове за интегрирано развитие на 
община, които заменят досегашните общински планове за развитие и интегрирани планове за 
градско и регионално развитие за периода 2021-2027 г. Плановете, със срок на действие 7 
години, трябва да бъдат съобразени с нормативните документи, свързани с местното 
самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и 
имотния регистър за територията на общината и да са в съответствие с целите на кохезионната 
политика на ЕС за периода 2021-2027 г. - „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на 
устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на 
местните инициативи“. В тях също ще се определят средносрочните цели и приоритети за 
устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини. Те ще осигуряват 
пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и 
планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на 
икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. 
 Досегашните регионални схеми за пространствено развитие на районите от Ниво 2 се 
заменят от интегрирани териториални стратегии за развитие. Срокът им на действие е 7 
години, като предвижданията за националните мрежи и съоръжения на транспортната и 
инженерно-техническата инфраструктура ще са с период до 30 години. С тях ще се определят 
средносрочните цели, приоритети и перспективи за развитие на територията на съответния 
район за планиране в съответствие с предвижданията на Националната концепция за 
регионално и пространствено развитие и другите секторни и хоризонтални политики, както и 
връзките с други райони. Интегрираните териториални стратегии ще координират и 
предвижданията на секторните стратегии и документи на регионално равнище в областта на 
икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, 
транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната 
среда и ще отчитат регионалните им специфики и териториалните им измерения. 
 Тези стратегии задължително трябва да съдържат индикативен списък на важни за 
района проектни идеи с индикативни бюджети и оптимален график на изпълнение. Те ще се 
разработват в тясно сътрудничество със съответния Регионален съвет за развитие. Така ще 
бъде стимулиран подходът „отдолу-нагоре“ при идентифициране на нуждите, потенциала за 
развитие и възможните решения. 
 Припомняме, че интегрираните териториални стратегии за развитие на районите от 
ниво 2 са изготвени на фаза проект от Националния център за териториално развитие. Те са 
публикувани за обсъждане в Портала за обществени консултации. Коментари по тях могат да 
се дават в срок до 20 април т.г. 
 Методическите указания са утвърдени със заповед на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството и са публикувани на електронната страница на министерството 
в раздел „Регионално развитие“, подраздел „Стратегическо планиране“, част „Методически 
указания“, както и на интернет страницата на Оперативна програма „Региони в растеж“. 
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ЕК	и	ЕИФ	отключват	възможности	за	финансиране	в	
размер	на	8	млрд.	евро	за	100	000	МСП	

 Европейската комисия разблокира 1 милиард евро от Европейския фонд за 
стратегически инвестиции (ЕФСИ), които ще послужат като гаранция за Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от групата на Европейската инвестиционна 
банка.  
 Това ще позволи на ЕИФ да дава специални гаранции, за да стимулира банките и 
други заемодатели да предоставят ликвидности на поне 100 000 европейски МСП и малки 
дружества със средна пазарна капитализация, засегнати от икономическите последици от 
пандемията от коронавирус, като се очаква наличното финансиране да бъде в размер на 8 
милиарда евро. С това се изпълнява ангажиментът, поет в Съобщението на Комисията от 13 
март, за предоставяне на незабавна помощ на сериозно засегнатите МСП, като парите могат 
да бъдат налични още през април. Това действие е част от пакета от мерки, обявени от 
групата на ЕИБ на 16 март, с които се цели бързо мобилизиране на подкрепа за МСП и 
дружествата със средна пазарна капитализация в Европа. 
 Една от непосредствените икономически последици от пандемията от коронавирус е 
внезапната липса на ликвидности, с която се сблъскват малките и средните предприятия. Тези 
дружества обикновено са най-засегнати при криза и е от съществено значение да им се окаже 
помощ чрез осигуряване на достатъчно ликвидности, за да могат да оцелеят по време на 
кризата. В ситуация на недостиг на ликвидности обаче банките нямат стимул да отпускат 
заеми на МСП поради рязкото покачване на възприемания риск. Ето защо са необходими 
гаранции от ЕС в подкрепа на тези заеми. От днес ЕИФ ще предлага на пазара специални 
гаранции, подкрепени от ЕФСИ, за да се ограничи въздействието на пандемията върху 
малките и средните предприятия и малките дружества със средна пазарна капитализация. 
 Сумата от 1 милиард евро, отпусната от ЕФСИ по линия на механизма за гарантиране 
на заеми по COSME и Гаранционния механизъм за МСП по InnovFin по линия на „Хоризонт 
2020“, позволява на ЕИФ да предостави гаранции на стойност 2,2 милиарда евро на 
финансови посредници, като по този начин се отключват възможности за налично 
финансиране в размер на 8 милиарда евро. Гаранциите ще се предлагат на пазара чрез ЕИФ 
посредством покана за заявяване на интерес, публикувана днес и насочена към няколкостотин 
финансови посредници, включващи банки и алтернативни заемодатели. Основните 
характеристики на тези гаранции ще бъдат: 
 опростен и по-бърз достъп до гаранцията на ЕИФ; 
 по-високо покритие на риска — до 80 % от потенциалните загуби по индивидуални 

заеми (за разлика от стандартните 50 %); 
 акцент върху заемите за оборотен капитал в целия ЕС; 
 предоставяне на възможност за по-гъвкави условия, включително удължаване на срока, 

разсрочване или гратисни периоди. 
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 Новите характеристики ще бъдат достъпни както за новите, така и за вече работещите 
с ЕИФ финансови посредници, като ЕИФ ще разпростре приложението на специалните 
условия върху над сто хиляди дружества, ползващи се от гаранции по линия на МГЗ по 
COSME и на програмите по Гаранционния механизъм за МСП по InnovFin. 
Следващи стъпки 
 След днешната покана за изразяване на интерес финансовите посредници, които вече 
имат споразумения с ЕИФ по тези програми на COSME и InnovFin, ще могат да получат 
незабавен достъп до новите гаранции при поискване от тяхна страна. Други финансови 
посредници могат да получат достъп до гаранциите чрез ускорен процес на кандидатстване. 
 По този начин новите средства ще могат да започнат да се насочват към сериозно 
засегнатите предприятия още през април. МСП ще могат да кандидатстват директно пред 
своите местни банки и пред другите заемодатели, участващи в схемата, които ще бъдат 
посочени в списък, намиращ се на уебсайта www.access2finance.eu. 
 Комисията и групата на ЕИБ ще продължат да работят по допълнителни мерки и ще 
използват всички инструменти, с които разполагат, за да помогнат за овладяване на 
икономическите последици от пандемията на коронавирус. 
Източник: Представителство на ЕК в България 

ЕК	освобождава	от	мита	и	от	ДДС	вноса	на	медицинско	
оборудване	от	държави	извън	ЕС	

 Европейската комисия реши да одобри исканията на държавите членки и на 
Обединеното кралство за временно освобождаване от мита и от ДДС на вноса на 
медицински изделия и предпазни средства от трети държави с цел подпомагане на 
борбата с коронавируса.  
 Това ще улесни финансово снабдяването на лекарите, медицинските сестри и 
пациентите с медицинското оборудване, от което те отчаяно се нуждаят. 
Комисията побърза да одобри исканията, които получи от всички държави членки. 
Тази мярка включва маските и предпазните средства, но също и комплектите за изследвания, 
апаратите за вентилация и другото медицинско оборудване. Тя ще се прилага за срок от 6 
месеца с възможност за ново удължаване. 
 Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: В тази извънредна 
ситуация е жизненоважно медицинското оборудване и изделия да пристигат бързо там, 
където са нужни. Като освобождава от мита и от ДДС вноса на тези продукти от 
държави извън ЕС, Европейската комисия помага тези продукти да станат по-достъпни. 
Искам отново да изразя дълбокото си уважение и признателност към здравните работници 
в цяла Европа. Днешната мярка би трябвало да им помогне да получат оборудването, от 
което се нуждаят, за да се предпазват и да продължат да спасяват човешки животи.  
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 На 20 март 2020 г. Комисията покани всички държави членки и Обединеното кралство 
да подадат искане за освобождаване от мита и от ДДС на вноса на предпазни средства и друго 
медицинско оборудване от трети държави. Искания подадоха всички държави членки, както и 
Обединеното кралство. Днешното решение поражда действие с обратна сила, считано от 30 
януари. 
Контекст 
 Действащото законодателство на ЕС разполага с извънредни инструменти, с помощта на 
които да помага на пострадалите от бедствия. Те могат да бъдат използвани за преодоляване на 
безпрецедентната здравна криза, причинена от коронавируса. 
 В митническото законодателство на ЕС (Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета) се 
предвижда възможност за предоставяне на митническо освобождаване за „употреба от 
пострадали от бедствия“. То може да бъде приложено по отношение на вноса, осъществяван от 
държавни организации или от одобрени благотворителни или филантропически организации. 
 За да бъде предоставено освобождаване, е необходимо решение на Комисията, 
действаща по искане на засегнатата държава членка. 
 По същия начин, в правото на ЕС в областта на ДДС (Директива 2009/132/ЕО на Съвета) 
има съответстващи разпоредби по отношение на освобождаването от ДДС при окончателен 
внос на някои стоки. 
Източник: Представителство на ЕК в България 

EK	представя	практическо	указание	за	прилагането	на	
временното	ограничение	на	неналожителните	

пътувания	до	ЕС	

Европейската комисия публикува днес указание за прилагането на временното 
ограничение на неналожителните пътувания до ЕС. Заедно с насоките за гарантиране на 
свободното движение на работниците от критично значение, указанието отговаря на исканията, 
отправени в изявлението на членовете на Европейския съвет от 26 март 2020 г. за улесняването 
на режима за транзитно преминаване за репатрирани граждани, като има за цел да отговори на 
някои опасения от практически характер на гражданите и дружествата във връзка с мерките, 
предприети за ограничаване на разпространението на коронавируса, а също и на опасенията на 
националните органи, изпълняващи мерките.  
Това указание, което ще бъде в помощ на граничните служители и визовите органи, предоставя 
съвети относно прилагането на границата на временното ограничение, относно улесняването на 
режима за транзитно преминаване с цел репатриране на граждани на ЕС и относно проблеми, 
свързани с визовата политика В него се разглеждат въпроси, повдигнати от държавите членки 
на провежданите на всеки две седмици видеоконференции на министрите на вътрешните 
работи и на техническите срещи с държавите членки.  
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Въвеждане по границите на временно ограничение на пътувания 
На граничните органи се предоставя подробно практическо указание по ключови въпроси, 
като например: 
 Критерии за отказ на влизане: ограничението на неналожителните пътувания до 

ЕС се прилага за лица, които не пребивават в ЕС, не са граждани на държава членка на 
ЕС и които имат съответни симптоми или са били изложени в особена степен на риск от 
заразяване и се считат за заплаха за общественото здраве. Всяко решение за отказ за 
влизане трябва да бъде пропорционално и недискриминационно. При определянето дали 
даден пътуващ представлява такъв риск граничните служители се приканват да се 
консултират с насоките на Европейския център за профилактика и контрол върху 
заболяванията, публикувани тук. 

 Изключения: гражданите на всички държави — членки на ЕС, и асоциираните към 
Шенген държави, както и членовете на техните семейства, а също и гражданите на трети 
държави, дългосрочно пребиваващи в ЕС, са освободени от временното ограничение на 
пътувания с цел завръщане у дома. Гражданите на Сан Марино, Андора, Монако и 
Ватикана/Светия престол следва да се считат за граждани на държави членки, за да им се 
даде възможност да се завърнат по домовете си. Някои работници от държави извън ЕС, 
като например здравните специалисти, пограничните работници и сезонните 
селскостопански работници, също са освободени от ограничението. 

 Сигурност: по отношение на пътуващите, на които е разрешено влизане, 
граничните органи следва строго да прилагат Кодекса на шенгенските граници. Те 
следва да проверяват автентичността на документите за пътуване, като националните 
органи трябва да налагат извършването на системни проверки в Шенгенската 
информационна система с цел защита срещу потенциални терористични заплахи или 
трансгранична престъпност. Паспортите на гражданите на трети държави трябва да се 
подпечатват. 

 Проверки при излизане: граничните органи следва да предоставят информация 
относно ограничението на пътувания и будещите безпокойство случаи следва да бъдат 
незабавно насочвани към съответните здравни служби. В случай че националните 
ресурси за граничен контрол са изчерпани, държавите членки могат да дадат приоритет 
на проверките при влизане пред проверките при излизане, доколкото това е възможно, 
без да се засягат националните санитарни мерки. 

Транзит и репатриране  
Държавите членки трябва да улесняват по-нататъшното транзитно преминаване на 
гражданите на всички държави — членки ЕС, и на асоциираните към Шенген държави и на 
членовете на техните семейства, независимо от тяхното гражданство, както и на гражданите 
на трети държави, притежаващи разрешение за пребиваване, и на лицата на тяхна издръжка, 
които се завръщат в държавата членка, чиито граждани са или в която пребивават. 
Гражданите на Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Турция следва да бъдат третирани 
по същия начин, когато бъдат репатрирани по линия на Механизма за гражданска защита на 
Съюза, тъй като те са държави, участващи в Механизма. 
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Заявления за виза и просрочване на разрешение за пребиваване 
Консулствата на държавите членки следва да останат отворени и да гарантират минимални 
услуги за обработване на заявленията за виза от пътуващи, освободени от временните 
ограничения на пътувания. 
Пътуващи, които не са граждани на ЕС и които поради ограниченията за пътуване трябва да 
останат в ЕС за по-дълъг период от този, за който са получили разрешение, не следва да 
бъдат санкционирани. За пътуващи, които понастоящем се намират в Шенгенското 
пространство с виза за краткосрочно пребиваване и са принудени да останат по-дълго от 
разрешения с тази виза срок, държавите членки могат да удължат визата до максимален 
престой от 90 дни за всеки период от 180 дни. Освен това държавите членки следва да 
издадат виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за временно пребиваване на 
притежателите на виза за краткосрочно пребиваване и на лицата, които пътуват без виза, 
принудени да останат за срок по-дълъг от 90 дни за всеки период от 180 дни. 
Държавите членки се насърчават също така да не налагат санкции на пътуващите, които не 
са граждани на ЕС и които поради ограничения за пътуване няма да могат да напуснат 
навреме. Просрочването на разрешение за пребиваване, свързано с ограниченията на 
пътуванията, не следва да се взема предвид при обработването на бъдещи заявления за виза. 
За повече информация  
Указание относно прилагането на временното ограничение на неналожителните пътувания 
до ЕС, относно улесняването на режима за транзитно преминаване с цел репатриране на 
граждани на ЕС и относно последиците за визовата политика 

Пазете	се	от	измами	и	нечестни	практики	онлайн	

Европейският съюз предприема действия срещу онлайн търговци, които използват 
кризата с коронавируса, за да продават фалшиви лекарства или да повишават цените. 
В условията на самоизолация и социално дистанциране все повече се развива онлайн 
пазаруването. Тази тенденция обаче се използва и от търговци, които продават съмнителни 
продукти на изключително завишени цени. 
С малко усилия в интернет можете да откриете редица продукти, които твърдят, че са 
"единствената защита срещу коронавируса" или "единственото лечение". Други търговци 
пък предлагат маски, дезинфекциращ гел или лекарства на надути цени. Използват се и 
други трикове - например, твърдения, че продуктът се изчерпва, за да се подтикне 
потребителят към бърза покупка. 
 
За какво трябва да следите 
Някои твърдения или практики би трябвало да Ви поставят нащрек: 
 изрично формулирани или косвени твърдения, че даден продукт лекува или препятства 

заразяването с COVID-19; 
 използването на неофициални източници за подкрепа на твърденията, например 

неизвестни лекари; 
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 използването на логото или имена на държавни органи, международни организации 
или известни експерти без линкове към официални документи; 

 твърдения, че продуктът е “наличен само днес”, “бързо се изчерпва” и други подобни; 
 твърдения като “най-ниска цена на пазара”, “единственият продукт, който може да 

излекува COVID-19”; 
 високи цени, обосновани с "чудодейните" лечебни свойства на продукта. 
 
Ако попаднете на подвеждащи рекламни съобщения в някоя социална мрежа, можете да 
сигнализирате платформата. Имайте предвид, че някои от тези съобщения могат да бъдат 
споделяни от Ваши близки, които си мислят, че Ви помагат. 
Най-добре е да разчитате на официални източници на информация относно коронавируса, 
например от държавните власти (Министерството на здравеопазването) или от 
международни организации като Световната здравна организация. 
 
Мерките на ЕС 
 
Европейската комисия и органите за защита на потребителите в отделните страни си 
сътрудничат в борбата срещу подобни измами онлайн. На 20 март те публикуваха обща 
позиция за най-често срещаните видове измами и нелоялни търговски практики, за да 
помогнат за по-доброто им идентифициране и премахване от онлайн платформите. 
На 23 март комисарят за правосъдието и защитата на потребителите Дидие Рейндерс 
изпрати писмо на различни платформи, социални мрежи, търсачки и онлайн магазини, за да 
поиска тяхното съдействие за разобличаването и слагането на край на онлайн измами. 
Директивата за нелоялните търговски практики забранява заблуждаването на потребителите 
за ползите или очакваните резултати от даден продукт. Всяко едно твърдение, че продукт 
лекува определена болест, трябва да бъде подкрепено с доказателства. Операторите на 
интернет платформи, функциониращи в ЕС, са длъжни да се намесят, ако научат за 
извършването на незаконна дейност. 
Европейският парламент също полага грижи за защитата на потребителите онлайн. Научете 
за работата на Парламента относно премахването на таксите за роуминг, мрежовата 
неутралност, иновациите, електронната търговия и геоблокирането. 
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Министерството на околната среда и водите обявява покана за нaбиране на проектни 
предложения по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено 
използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ по Програма: 
„Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 
Целта на Малката грантова схема е да бъдат финансирани проекти за разработване и 
провеждане на образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на 
управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред 
образователните институции (училища) и населението.. 
Предвидените средства за финансиране по първата покана са 550 000 евро. Минималният 
размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 000 евро, максималният – 200 000 
евро. 
По настоящата покана допустим кандидат (бенефициент) е всяка публична или частна 
организация и организация с нестопанска цел, която е регистрирана като юридическо 
лице в България, чиято основна дейност е в образователния сектор, както са определени в 
Закона за предучилищното и училищното образование. 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.07.2020 г. 
Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в 
Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на 
следния адрес: 
https://eumis2020.government.bg/…/5a61dfa6-0229-4bcb-b7df-c… 

МОСВ	обяви	покана	за	кандидатстване	по	програма	
„Опазване	на	околната	среда	и	климатичните	

промени“	по	МГС	3		

Близо	100	млн.	лева	ще	бъдат	инвестирани	във	
възстановяване	на	инфраструктурата	за	

напояване	в	страната	

Близо 100 млн. лева ще бъдат инвестирани във възстановяване на инфраструктурата за 
напояване в страната чрез прилагането на подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в 
инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското 
и горското стопанство“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 
(ПРСР). Целта е напоителните съоръжения да бъдат реконструирани и модернизирани в 
съответствие с идентифицираните нужди. Предвид спецификата на мярката, днес се откриват 
две отделни процедури чрез подбор, които се различават според допустимостта на 
кандидатите. Първата процедура е „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД“, 
по която ще се подпомагат само проекти, подадени от дружеството. млн. евро. 
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Общият размер на финансовата помощ по тази процедурата е 45 419 274 евро. Максималният 
размер за едно проектно предложение е 6 млн. евро. Втората процедура е „Проектни 
предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на 
съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“. По нея допустими кандидати 
са юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване 
(ЗСН) и вписани в регистъра на Сдруженията за напояване и юридически лица, както и 
учредени и регистрирани по реда на Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК). 
Общият размер на финансовата помощ по процедурата е 5 046 586 евро. Максималният 
размер на допустимите разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за 
кандидат е 1,5 млн. евро. 
Подаването на проекти се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната 
система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в 
България (ИСУН 2020). Необходимо е използването на квалифициран електронен подпис 
(КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg. 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 3 юли 2020 г. 

Отпускат	се	3,5	млн.	лв.	за	реализация	на	родното	
производство	на	агнешко	месо	

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за отпускане до 3 500 000 лв. 
помощ de minimis на кланици за компенсиране на част от разходите за транспорт, 
логистика и реализация на месо от дребни преживни животни в търговската мрежа 
през 2020 г. Помощта има за цел да подпомогне родните производители да реализират 
на пазара отгледаните от тях агнета и ярета при въведеното извънредно положение у нас 
заради пандемията от коронавирус (COVID-19). Срокът за кандидатстване по държавната 
помощ е от 31 март до 31 май 2020 г., като субсидиите ще бъдат платени до 30 юни 2020 г. 
Подпомагане ще получат кланиците, които са свързващото звено между земеделските 
стопани и търговците. Те ще изкупуват живи агнета и ярета от фермерите и ще извършат 
клането на животните. Подпомагането е насочено към малките и средни фермери, чиито 
стада не надхвърлят 500 глави животни. Добитото месо ще се реализира на територията на 
цялата страна. В България има действащи 64 кланици, които могат да извършват клане на 
дребни преживни животни. 
Единичната ставка е в размер на 7 лв. за едно дребно преживно животно. За да получи 
подпомагането кланицата следва да е закупила от земеделските стопани дребно преживно 
животно на цена не по-ниска от 5 лв./кг. живо тегло без ДДС. 
Указанията за държавната помощ са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“. 
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През месец януари 2020 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за 

настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно 
настаняване. Броят на стаите в тях е 334, а на леглата - 616. В сравнение с януари 2019 г. 
общият брой на местата за настаняване се увеличава с 5.9%, а на леглата в тях - с 8.1%. 

Общият брой на нощувките, регистрирани през януари 2020 г., е 2 801, или с 43.0% 
повече в сравнение със същия месец на предходната година. 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване 
от чужденци през януари 2020 г. в област Ямбол е Германия - 35.7%, следват Нидерландия 
- 13.2% и Турция - 7.1%. 

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2020 г. намаляват с 
13.9% в сравнение със съответния месец на 2019 г. и достигат 1 087. Те са реализирали 
средно по 2.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 179, а пренощувалите българи са 908. 
Чуждите граждани са реализирали средно по 3.7 нощувки, а българските - средно по 2.4 
нощувки. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2020 г. е 16.1%. В 
сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 4.6 
процентни пункта (фиг.1). 

 
Фиг.1. Заетост на леглата в местата за настаняване в област Ямбол по месеци 

 

 
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. 
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Приходите от нощувки през януари 2020 г. в областта достигат 121 791 лв., или с 

43.5% повече в сравнение с януари 2019 година. Регистрирано е увеличение както в 
приходите от български граждани - с 66.6%, така и от чужди граждани - с 4.5% (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. 
 



 

 

	РЕГИОНАЛНА	СТАТИСТИКА	 БРОЙ	3,	МАРТ	2020	
    

Областна	администрация	Ямбол	
www.yambol.government.bg	

		
18 

ОСНОВНИ	РЕЗУЛТАТИ	ОТ	НАБЛЮДЕНИЕТО	
НА	РАБОТНАТА	СИЛА	В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	2019	ГОДИНА	

През 2019 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в 
област Ямбол са 50.0 хил.души. Коефициентът на икономическа активност (15 - 64 
навършени години) е 69.6% и се увеличава с 1.6 процентни пункта в сравнение с 2018 година. 

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол през 2019 г. са 
45.3 хил. души. Коефициентът на заетост (15 - 64 навършени години) е 63.1% и се увеличава с 
0.8 процентни пункта в сравнение с 2018 година. 

През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в 
област Ямбол са 51.8 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 и повече 
навършени години) е 51.7% и се увеличава с 1.2 процентни пункта в сравнение с 2018 година. 

Заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през 2019 г. са 
47.2 хил. души. Коефициентът на заетост (15 и повече навършени години) е 47.0% и се 
увеличава с 0.7 процентни пункта в сравнение с 2018 година. 
Безработните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през 2019 г. са 
4.7 хиляди души. Коефициентът на безработица (15 и повече навършени години) е 9.0% и се 
увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с 2018 година.  
 

Фиг. 1. Коефициенти на икономическа активност, заетост и безработица  
за населението на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол 
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Фиг. 2. Икономически активни лица на възраст 15 и повече навършени години 
в област Ямбол 

Методологични бележки 
 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като 
осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и 
повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната. 

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за 
състоянието му през определена календарна седмица.  

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и 
безработни лица. 

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания 
период: 

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг 
доход; 

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен 
отпуск, отпуск поради бременност и раждане, родителски отпуск, стачка или други причини.  

Безработни са лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които: 
- нямат работа през наблюдавания период;  
- активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдавания период, или 

вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания 
период;  

- имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания 
период. 

Коефициент на икономическа активност - относителният дял на икономически 
активните лица от населението в същата възрастова група. 

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението в същата 
възрастова група. 

Коефициент на безработица - относителният дял на безработните лица от 
икономически активното население (работната сила). 

Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната 
година. 

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават 
незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях. 

Повече информация за наблюдението на работната сила може да се намери на интернет 
страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Наблюдение на работната сила/ 
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Безработицата	в	област	Ямбол	към	29.02.2020	година	

  Болярово Елхово Стралджа Тунджа Ямбол ОБЩО 

Активни лица 1412 6906 4328 7040 36093 55779 

Регистрирани 
безработни 

244 914 436 544 1223 3361 

Равнище на  
безработицата % 

17,28 13,23 10,07 7,73 3,39 6,03 

Регистрирани	безработни	лица	по	образование	и		
професионална	квалификация	в	област	Ямбол	

ПОКАЗАТЕЛИ ВСИЧКО 

по образование по проф. квалификация 

висше 
сред-
но 

сред-
но 
проф. 

основно 
начално и 
по-ниско 

с раб. про-
фесия 

специа
-листи 
общо 

без 
спец. и 
проф. 

Регистрирани всичко 3361 306 1481 1145 469 1105 959 552 1850 
от тях: жени 1947 191 833 640 238 685 533 323 1091 

 . -
 233 20 142 116 32 39 84 59 90 

 29 . 397 53 142 84 78 124 71 70 256 

1.Регистр. за 1-ви път 356 61 138 99 46 111 79 85 192 

От тях: жени 174 35 66 49 20 53 38 47 89 
 . -

 15 1 9 7 2 3 6 2 7 

 29 . 139 25 38 21 27 49 20 29 90 

2.Регистр. за 2-ри път 388 61 181 119 50 96 82 100 206 

От тях:жени 214 42 91 56 17 64 42 56 116 
 . -

 23 4 13 8 2 4 5 7 11 

 29 . 105 15 40 19 21 29 13 21 71 

2.Регистр. над  2 пъти 2617 184 1162 927 373 898 798 367 1452 

От тях: жени 1559 114 676 535 201 568 453 220 886 
 . -

 195 15 120 101 28 32 73 50 72 

 29 . 153 13 64 44 30 46 38 20 95 

Информацията е предоставена от:  
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 
ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” БУРГАС 



 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я   
О Б Л А С Т Е Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Я М Б О Л  

ИНФОРМАЦИОНЕН	БЮЛЕТИН	
	

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ 
Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ №18 

Тел: 046 686814 
e-mail: region@yambol.government.bg 

www.yambol.government.bg 


