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Обхващане на 4-годишните деца в предучилищното образование и възможност за 
обучение от разстояние в електронна среда предвиждат промени в Закона за 
предучилищното и училищното образование. 
Мотивът за предложените от правителството допълнения е, че обхващането в детска градина на 
децата на 4 години е изключително важно за езиковото, когнитивното, емоционалното и 
социалното им развитие. Заедно с обучението, възпитанието и социализацията се осигурява и 
редовна грижа, здравословна храна и контролирани хигиенни условия. В същото време се дава 
възможност на родителите да са активни на пазара на труда. Осигуряването на подкрепа за 
преодоляване на обучителните затруднения чрез ранно идентифициране на потребностите на 
децата ще предотврати натрупването на дефицити, а в последствие отпадането им от 
образователната система. 
В държавния бюджет са предвидени 10 млн. лв., които освен за въвеждане на задължителното 
предучилищно образование за 4-годишните ще бъдат и за подпомагане заплащането на такси от 
родителите, които са в неблагоприятно социално положение. По този начин ще се стимулира 
включването в предучилищно образование на децата, които не посещават детска градина 
поради нисък социален статус или трайна безработица на родителите. 
По отношение на настоятелствата с промените се очаква възпрепятстване на възможността за 
разходване на средства от имуществото, включително приходите от земеделски земи, за 
дейности извън постигането на основната им цел по подпомагане, подкрепа и съдействие на 
образователната институция. 
Съществена промяна е въвеждането на трайна законова уредба за обучението от разстояние в 
електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните 
технологии, което беше приложено успешно по време на обявеното в страната извънредно 
положение. Такова обучение може да се използва от училищата при грипни епидемии или 
други непредвидени обстоятелства, поради които компетентен орган е разпоредил 
преустановяване на учебните часове за учениците в присъствените форми на обучение във 
всички училища в определен регион или в цялата страна. Обучението от разстояние в 
електронна среда може да се прилага и за ученици, които по здравословни или други 
уважителни причини не могат да посещават училище за не повече от 30 учебни дни, а също и 
като елемент на иновация в организацията в иновативни училища при съответните ограничения 
- не повече от 20 % от часовете в определени раздели на учебния план. 
За да не се преустановява и предоставянето на подкрепа за личностното развитие на децата и 
учениците, се предлага още да се въведе трайна законова уредба за провеждането на тези 
дейности от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните 
и комуникационните технологии. 
Целта на предложението е да се преодолее пропускането на учебен материал, когато поради 
форсмажорни обстоятелства присъственият учебен процес в училище е преустановен, както и 
да не се спира предоставянето на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 
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Обхващане	на	4-годишните	деца	в	предучилищното	
образование	предвиждат	законови	промени		



 

 

Министерският съвет одобри освобождаването от такси на студенти първокурсници, 
приети през учебната 2020/2021 година в професионални направления и защитени 
специалности с очакван най-висок бъдещ недостиг на пазара на труда. Списъкът на 
професионални направления и защитени специалности ще обхване 4476 студенти в първи курс 
на предстоящата академична година, в т.ч. 3883 студенти в редовна и 593 в задочна форма на 
обучение. 
Политиката на държавата е насочена към ограничаване разрастването на неефективните 
професионални направления и специалности и стимулиране на виеше образование, което да 
отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. 
Освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за това да бъдат подготвени 
висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на 
страната. 
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Правителството	одобри	освобождаването	от	такси	на	
студенти	първокурсници,	избрали	специалности	с	очакван	

недостиг	на	пазара	на	труда	

Общо	34	стратегически	цели	са	заложени	в	Плана	за	действие	
за	2020	г.	за	изпълнение	на	националната	стратегия	в	

областта	на	миграцията	

Правителството прие Отчет на Плана за действие за 2019 г. за изпълнение на 
Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 
2020 г. и План за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта 
на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г. 
Планът за действие за 2020 г. е изготвен в рамките на стратегическа работна група 
„Миграционни политики“ към Националния съвет по миграция, граници, убежище и 
интеграция (НСМГУИ) и включва стратегически цели и дейности за изпълнение по 
приоритетните политики, заложени в Националната стратегия, които са от компетентността на 
всички институции, участващи в НСМГУИ. 
Планът за действие за 2020 г. включва изпълнението на 34 стратегически цели, като 11 от тях са 
специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в Република 
България. Съгласно т. 9 от Глава IV от Националната стратегия, всички дейности, заложени в 
Плана за действие за 2020 г. се финансират от държавния бюджет, чрез бюджетите на 
съответните институции, както и от финансовите инструменти на Европейския съюз и други 
международни донорски програми. 
Отчетът на Плана за действие за 2019 г. е изготвен в рамките на стратегическа работна група 
„Миграционни политики“ към НСМГУИ. В Плана за действие за 2019 г. са заложени 35 
стратегически цели, като 11 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с 
международна закрила в Република България. Всички дейности от него са изпълнени. 
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Промяна	в	Закона	за	съдебната	власт	ще	регламентира	
създаването	на	„Единен	регистър	на	вещите	лица“		

Министерският съвет прие днес проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната 
власт, който регламентира въвеждането на информационна система „Единен регистър на 
вещите лица“. Тя ще съдържа данните, вписани в списъците на експертите, утвърдени за вещи 
лица. 
И в момента съществува специализиран софтуер за мониторинг и контрол на вещите лица. С 
него се систематизира и актуализира информацията за наличността, специалността и дейността 
на вещите лица, проведените експертизи и резултатите от тях. Този софтуер обаче се използва 
от съдилищата поотделно, без да има взаимна свързаност между тях и единна база данни. 
Създаването на автоматизирана информационна система „Единен регистър на вещите лица“ ще 
надгради съществуващия до сега регистър и ще позволи да се избегне фрагментарността при 
избора на специалисти. Това ще позволи органите на досъдебното и съдебното производство да 
намират бързо и лесно експерти е подходяща специалност. 
Системата ще разполага и с удобен интерфейс за избор на вещи лица на база на зададени 
критерии при необходимост от специфични експертизи и ниво на познание. За всяко вещо лице 
системата ще поддържа електронно досие с история на изготвяните експертизи, решението на 
органа (приема или не заключението на експерта, с включени мотиви, дали е възложена 
допълнителна или повторна експертиза и с какви мотиви, в срок ли са предоставени 
заключенията на експерта), както и броят откази за извършване на експертиза по конкретно 
дело и съответните основания. 

Мерките	за	намаляване	на	отрицателните	последици	от		
COVID-19	ще	бъдат	подкрепени	

със	средства	от	Оперативна	програма	„Добро	управление“	

Правителството одобри проект на изменение на Оперативна програма „Добро 
управление“ (ОПДУ). 
Промените са свързани с намаляване на бюджета на програмата със 105 млн. лева, които ще 
бъдат пренасочени към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 
По този начин се осигуряват допълнителни публични ресурси от Европейския социален фонд 
и държавния бюджет за целенасочени социално-икономически мерки за справяне с 
последствията от кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19, подкрепа на 
уязвимите групи от населението и засегнатите икономически сектори на българската 
икономика. 
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Приета	е	Наредба	за	изискванията	към	категоризираните	места	за	
настаняване	и	заведения	за	хранене	и	развлечения,	реда	за	

определяне	на	категория,	както	и	условията	и	реда	за	регистриране	на	
стаи	за	гости	и	апартаменти	за	гости		

Министерският съвет одобри Постановление за приемане на Наредба за изискванията 
към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, реда 
за определяне на категория, както и условията и реда за регистриране на стаи за гости и 
апартаменти за гости. 
Основната цел на наредбата е повишаване качеството на предлагания туристически продукт и 
информираността на потребителите на туристически услуги. Запазен е подходът - въвеждане 
на унифицирани изисквания спрямо различните по вид и категория места за настаняване и 
заведения за хранене и развлечения, чрез който се цели осигуряване на комфорт, безопасност 
и сигурност на туристите. 
В наредбата е определен и редът за регистрация на местата за настаняване клас В - стаи за 
гости и апартаменти за гости. Отпадането на категоризацията на този тип места за настаняване 
и въвеждане на облекчен режим на регистрация от кметовете на общини е въведено със Закона 
за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 
Съгласно чл. 113, ал. 2, от Закона за туризма, в сила от 01.01.2020 г., хотелиерство в стаи за 
гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по 
смисъла на Търговския закон. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не 
са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, определен с настоящата наредба. 
След приемането на новата наредба за категоризация и регистрация на местата за настаняване 
в страната ще отпаднат редица прекомерно детайлизирани изисквания спрямо обзавеждането 
и оборудването. С наредбата се предвижда заявителят да предоставя на категоризиращия 
орган единствено данни за наименованието на фирмата и неговия ЕИК. Всички други данни, 
необходими за категоризацията, се събират служебно. Облекчение в посока намаляване на 
административната тежест за ресторантьори и хотелиери е отпадането на минималните 
изисквания за образование, професионална квалификация и стаж за персонала на места за 
настаняване и заведения за хранене и развлечения - всички категории. Остават изисквания 
само за управителите на обектите. 
По отношение на регистрационния режим - достатъчно е лицата, които желаят да предоставят 
настаняване в апартаменти за гости и стаи за гости, да заявят това обстоятелство пред кмета на 
общината по местонахождение на обекта. 
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Работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и 
ресторантьорство“ и „Туризъм“, чиито приходи са намалели с не по-малко от 20% за 
определен период, ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за 
запазване на заетостта на работниците и служителите. Това реши правителството с 
одобряването на условията и реда за изплащане на компенсации в директно засегнатите от 
ограничителните мерки за борба с епидемията от коронавирус предприятия. 
Очаква се около 22 000 работещи да получат такава подкрепа. Финансовите средства, 
необходими за изплащане на компенсациите ще бъдат осигурени от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, като определеният бюджет е в размер на 40 млн. лв. 
Съгласно Решението на Министерския съвет компенсациите ще се изплащат за цял календарен 
месец, считано от 01.07.2020 г., но за не повече от шест месеца. 
Работодателите, кандидатстващи за изплащане на компенсации, следва да отговарят на 
няколко основни изисквания, сред които са: да не са обявени в несъстоятелност или да не се 
намират в производство по несъстоятелност или ликвидация; да нямат задължения за данъци и 
задължителни осигурителни вноски към 31 декември 2019 г.; през периода на изплащане на 
компенсациите да не получават финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от 
държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните 
финанси. 
Право да получат компенсации имат самоосигуряващи се лица, които не трябва да имат 
задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към 31 декември  2019 г. Друго 
задължително условие е да запазват дейността си, докато получават компенсации, както и за 
допълнителен период, равен на половината от времето, през което получават средствата. 
Условието за запазване заетостта е валидно и за работодателите. 
Заявленията за изплащане на компенсации ще се подават в бюрата по труда, обслужващи 
територията по мястото на работа на работниците и служителите.  
Средствата ще се изплащат след получаване на положително решение от Европейската 
комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар съгласно Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 

Работодатели	и	самоосигуряващи	се	от	транспорта	и	туризма	
могат	да	получат	290	лв.	месечно	за	запазване	на	заетостта	на	

служителите	си	
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Заседание	на	Областен	щаб	за	изпълнение	на		
Областния	план	за	защита	при	бедствия	

На 11 юни се проведе заседание на Областен щаб 
за изпълнение на Областния план за защита при 
бедствия. Спрямо Заповед на Областният 
управител на област Ямбол от края на месец 
март, тази година, следва всички териториални 
поделения, Държавни горски стопанства при 
Югоизточно държавно предприятие – град 
Сливен, кметове на общини и кметства, 
собственици и ползватели на горски територии, 
както и лица извършващи дейности в тях, да 
създадат необходимата организация за 
осигуряване на пожарната безопасност в 
горските територии. 
Всички членове на щаба, докладваха готовност за справяне с бедствени ситуации, на 
представляваните от тях институции и общини. 
Представители на Военно формирование 26 030 Безмер и Военно формирование 52 590, 
докладваха за изготвени планове за оказване на помощ на населението при бедствия, както и 
наличие на специални формирования и техника в готовност за работа при бедствия. 
Държавно горско стопанство „Тунджа“, има изготвен годишен план за действие при гасене на 
пожари, както и постоянна специализирана група, която дава дежурства през пожароопасния 
период, който бе определен за времето от 01.04.2020 г. до 31.10.2020 г. със Заповед на 
Областния управител. 
Представителят на Община Ямбол, докладва, че са направени нужните стъпки, за да бъдат 
уведомени всички предприятия, институции и граждани на територията на общината, за 
спазване на правилата по противопожарна безопасност. В град Ямбол се извършва косене на 
тревните площи, с цел избягване на предпоставки за възникване на пожари. От община Ямбол 
допълниха още, че служителите на СПООР, ще имат отговорността да следят за спазване на 
противопожарните мерки от страна на гражданите. 
Общините „Тунджа“, Стралджа, Болярово и Елхово, също докладваха готовност за справяне с 
възникнали бедствени ситуации. И в четирите общини, парковете, деретата и гробищните 
паркове са почистени, а пътищата от общинските пътни мрежи се поддържат в добро състояние 
спрямо мерките за противопожарна безопасност. В общините има доброволни формирования, 
които са готови за действие при възникнали бедствени ситуации. 
От Български червен кръст, изразиха своята готовност за помощ при справяне с бедствия. С 
помощта на своите доброволци, тя могат да сътрудничат при нужда от евакуация на 
населението, както и да оказват първа помощ и психологическа помощ на пострадали. Заедно с 
РУО Ямбол, от БЧК се грижат и за превенцията на случаи на удавяния на деца и младежи в 
неохраняемите водни басейни на територията на областта. 
Заседанието на Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия беше 
водено от господин Волен Дичев, заместник областен управител на област Ямбол. 
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Заседание	на	Областна	преброителна	комисия		
за	Област	Ямбол	

От 22 януари до 15 февруари 2021 г. ще се проведе 18-ото 
поред преброяване на населението и жилищния фонд в 
Република България. На 15 юни се състоя първото заседание 
на Областна преброителна комисия за Област Ямбол. 
Преброяването на населението и жилищния фонд е част от 
дейността на Националната статистическа система и 
Европейската статистическа система, което осигурява надеждна 
и изчерпателна информация за броя и характеристиките на 
населението и жилищния фонд на страната. 
Дейностите по райониране и съставяне на предварителни 
списъци, цялостната организация на работата на комисията, бе 
представена от Калина Казанджиева, директор на Териториално 
статистическо бюро – Югоизток. 
Областната преброителна комисия ще има задължения, свързани 
със съдействие и провеждане на преброяването в областта. 
Електронното преброяване чрез интернет ще стартира от 00:00 часа на 22 януари 2021г. и ще 
приключи до 24:00 часа на 31 януари 2021г. Преброяването с хартиена карта и преброители ще 
се провежда от 08:00 часа на 01 февруари 2021 г., до 20:00ч часа на 15 февруари 2021г. 
На заседанието, комисията, за чийто председател е определен Волен Дичев, заместник областен 
управител на област Ямбол, прие Правилник за организацията на дейността, както и план и 
график за провеждане на преброяването.  

Почетна	грамота	за	Областна	администрация	Ямбол	

По повод Световния ден на кръводарителите - 14 юни 
Областният съвет на БЧК Ямбол отличи с почетна грамота 
Областна администрация Ямбол за принос в развитието на 
безвъзмездното кръводаряване в област Ямбол. Конкретният 
повод е организираната съвместна акция, провела се под мотото 
"Заедно можем повече", осъществена с подкрепата на областния 
управител Димитър Иванов. 
От името на областния управител грамотата получи заместник 
областният управител Волен Дичев.  
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Регионалната	програма	за	заетост	2020	осигурява	39	работни	
места	в	област	Ямбол		

На заседание на Комисията по заетост, към 
Областния съвет за развитие бе одобрена 
Регионалната програма за заетост 2020. 
 „Програмата е доказано действаща и полезна за 
безработните лица, смята Пенка Кирилова от РСЗ 
Бургас. 
 Основната цел на програмата за заетост е 
осигуряване на заетост на безработни лица от 
неравнопоставени групи. И е финансирана със 
средства от държавния бюджет в размер на над 121 
хил.лв. 
 В област Ямбол финансираните работни места са 
39, като ще бъдат назначени 47 лица в петте общини. Основните дейности, които ще се 
изпълняват са по благоустрояване на населените места. 
В община Ямбол ще работят 10 безработни лица на пълен работен ден. В община Елхово ще 
наемат 17 души на непълен работен ден, а в „Тунджа“ 10 лица започват работа. Петима 
безработни наемат в община Стралджа, а четирима ще подпомагат общинските дейности в 
Болярово.  
„За нас като държавна администрация, и през настоящата година, е важно финансираните от 
държавата работни места да бъдат насочени към общините, за да могат не само трайно 
безработни лица да започнат работа и възстановяват трудовите си навици, а да се извършват 
необходими и ефективни дейности по населените места“, каза г-жа Стойка Димитрова – 
председател на Комисията по заетост.  
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Комисията	препоръчва	частичното	и	постепенно	премахване	
на	ограниченията	за	пътуване	в	ЕС	след	30	юни	въз	основа	на	

общ	координиран	подход	

Европейската комисия препоръчва на държавите 
членки от Шенгенското пространство и 
асоциираните към Шенген държави да премахнат 
граничния контрол по вътрешните граници от 
днес - 15 юни 2020 г. и да удължат временното 
ограничение за неналожителни пътувания до 30 
юни 2020 г. Освен това Комисията определи 
подход за постепенно премахване на 
ограничението след това. 
Като се има предвид, че епидемиологичната 
обстановка в някои трети държави остава критична, Комисията не предлага общо 
премахване на ограничението за пътуване на този етап. То следва да бъде отменено за онези 
държави членки, които са избрани съвместно от всички страни в ЕС въз основа на набор от 
принципи и обективни критерии, включително епидемиологичната обстановка, 
способността за прилагане на мерки за ограничаване по време на пътуването и съображения 
за реципрочност, като се вземат предвид данни от източници, като например Европейския 
център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и СЗО. 
Що се отнася до държавите, към които се прилага ограничението, Комисията предлага да се 
разширят категориите разрешения за пътници, така че да включват например международни 
студенти. Комисията също така издава насоки на държавите членки, за да гарантира, че 
възобновяването на дейностите по издаване на визи в чужбина е добре координирано с 
постепенното премахване на ограниченията за пътуване. 
Постепенно премахване на ограниченията за пътуване до ЕС 
Действията по външните граници на ЕС трябва да бъдат координирани и единни, за да бъдат 
ефективни. Тъй като пътниците, влизащи в ЕС, могат да се движат свободно от една 
държава в друга, от решаващо значение е държавите членки да координират своите решения 
относно премахването на ограниченията за пътуване. Ето защо, държавите членки следва да 
се споразумеят за общ списък на страните извън ЕС, за които ограниченията за пътуване 
могат да бъдат отменени считано от 1 юли, да този списък бъде преразглеждан редовно. 
В пътната карта за отмяна на мерките за ограничаване, представена на 15 април, Комисията 
посочи, че ограниченията за пътуване в рамките на ЕС ще трябва да започнат да се 
премахват постепенно, преди ограниченията по външните граници да бъдат облекчени на 
втори етап. В момента това е в ход, като няколко държави членки вече са отменили 
ограниченията в рамките на ЕС, а други ще го направят от 15 юни 2020 г. Комисията 
настоятелно призовава останалите държави членки да приключат процеса по премахване на 



 

 

	ЕВРОПЕЙСКИ	ИЗМЕРЕНИЯ	 БРОЙ	6,		ЮНИ		2020	
    

Областна	администрация	Ямбол	
www.yambol.government.bg	

		
11 

Близо 85 % от наблюдаваните през 2019 г. обекти за къпане в Европа отговарят на най
-високите и най-строгите „отлични“ стандарти за качество на Европейския 
съюз. Резултатите, публикувани от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и 
Европейската комисия, дават добра представа къде са водите с най-високо качество, в 
които може да се плува. 
Почти всички 22 295 водни обекта за къпане, наблюдавани миналата година в Европа (от 
които 21 981 — в тогавашните 28 държави членки на ЕС, в т.ч. Обединеното кралство), 
отговарят на минималните изисквания за качество според предоставената информация. 
Албания и Швейцария също наблюдаваха и докладваха за качеството на своите обекти за 
къпане и техните данни са включени в оценката. 
Наред с тазгодишния доклад ЕАОС публикува и актуализирана интерактивна карта с 
показателите на всеки обект за къпане. Вече има и актуализирани доклади по държави, 
както и повече информация за прилагането на директивата в държавите. 
Поради разпространението на коронавируса и въведените в Европа ограничителни мерки, 
на хората се препоръчва да търсят от местните и националните органи и управителите на 
плажове актуализирана информация за мерките за безопасност на обектите за къпане. С цел 
да се помогне на държавите членки постепенно да премахнат ограниченията за пътуване и 
да се съживи секторът на туризма след месеците на затворени обекти — при съблюдаване 
на необходимите здравни мерки, на 13 май Комисията представи пакет от насоки и 
препоръки. 

Качеството	на	водите,	в	които	европейците	се	къпят,		
остава	високо	
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Кампанията е под надслов „Културата на Европа е близо до вас“ и цели да насърчи 
гражданите да посетят местни туристически дестинации и да се запознаят с тяхното 
културно и природно богатство. Това ще допринесе за съживяването на туризма и 
местните икономики чрез представяне на разнообразни туристически продукти, базирани на 
културата и наследството. Кампанията ще включва и  фото конкурс в социалните медии, което 
ще предостави възможност на хората да споделят впечатления от свои посещения на културни 
забележителности в близост до дома или в друга европейска страна. Нейният старт беше 
даден от еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и 
спорта Мария Габриел. 
Кампанията надгражда обявената преди дни онлайн платформа Re-open EU с интерактивна 
карта за безопасно възобновяване на туризма, разработени от Съвместния изследователски 
център на ЕК (JRC), който е в ресора на Мария Габриел. Според нея, културните дадености 
допринасят за по-доброто качество на туристическите дестинации и разнообразяват 
туристическо предлагане. В същото време, устойчивият местен туризъм благоприятства 
икономическото развитие. Това от своя страна осигурява ресурс за опазване и съхраняване на 
културното и природното наследство, за подкрепа на културни събития. 
Онлайн платформата е следваща стъпка от координираните действия на Европейската 
комисия в подкрепа на туризма и културата. 

Европейската	комисия	стартира	информационна	кампания	в	
подкрепа	на	културата	и	културния	туризъм		

Германия	поема	Председателството	на	Съвета	на	ЕС	
#EU2020DE	

Под мотото „Заедно за възстановяването на Европа!“ Германия поема от Хърватия 
ротационното председателство на Съвета на ЕС. Основната цел е бързо постигане на 
споразумение относно фонда за възстановяване и бюджета на ЕС за 2021-2027 г. Германия 
иска също така да постигне напредък по Зеления пакт за опазване на климата и 
по дигитализацията. Във външнополитически план акцентът е върху Африка и отношенията с 
Китай, както и върху бъдещото сътрудничество с Великобритания.  
Приоритетите на германското председателство на Съвета: 
 Преодоляване на пандемията от COVID-19; икономическо и социално възстановяване 
 По-силна и по-иновативна Европа 
 Справедлива Европа 
 Устойчива Европа 
 Сигурност и общи ценности 
 Силно присъствие на Европа на световната сцена 
По време на председателството Германия ще работи в сътрудничество с Португалия и 
Словения - следващите държави, които ще поемат ролята. Германия застава начело на Съвета 
на ЕС за 13-ти път, като за последно това се е случвало през 2007 г. 
https://www.eu2020.de/ 
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Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА 
ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от 
Закона за хората с увреждания. 
Максималният размер на субсидията по компоненти е както следва: 
Компонент 1 – осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места 
за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.; 
Компонент 2 – приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания 
в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.; 
Компонент 3 – за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в 
трудоспособна възраст, съответсващо на характера на тяхното заболяване – до 10 000 лв.; 
Компонент 4 – квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и 
служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 1000 лв. на 
лице с трайно увреждане. 
Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 17.08.2020 г. 
Допълнителна информация: 
Конкурсната документация можете да намерите на Интернет страницата на Агенцията, 
рубрика: Проекти/програми, Национална програма за заетост по чл.44, ал.1 от ЗХУ. 
Проектните предложения ведно с изискваните документи се подават в папка подредени 
систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие /Приложение 3/ с 
придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини: 
1. На място в офиса на Агенция за хората с увреждания - гр. София 1233, ул. „Софроний 
Врачански” № 104-106, на хартиен и електронен носител /подписани и сканирани/ или на 
хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи в указания краен 
срок. 
2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез 
куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен 
носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант 
на същите документи в указания краен срок. 
3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и 
електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен 
адрес на АХУ - e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.bg в указания срок. 
Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да 
изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната 
система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият 
входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок. 
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73 
https://ahu.mlsp.government.bg/home/ 

НАЦИОНАЛНА	ПРОГРАМА	ЗА	ЗАЕТОСТ	НА	ХОРАТА	С	УВРЕЖДАНИЯ	
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Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) 
публикува документи, свързани с подготовката за изпълнение на новата Програма 
„Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. Изготвени са Общи указания за 
подготовка на инвестиции за градско развитие, както и Пакет документи за изпълнение на 
интегриран териториален подход за развитие на регионите за планиране от ниво 2. 
Тези документи представят общата визия за изпълнение на приоритетите на новата Програма и 
следва да послужат на заинтересованите страни на местно ниво за стартиране на процеса на 
идентифициране на потенциални партньори и проектни идеи за новия програмен период, като 
се отчитат текущите промени в провеждането на регионалната политика и планиране за 
периодa след 2020 г. 
Указанията за подготовка на инвестиции за градско развитие дават насоките за 
идентифициране на проекти за реализиране в рамките на градските общини/територии, 
обхванати от първия приоритет на бъдещата Програма за развитие на регионите. Акцентът е 
поставен върху инфраструктурните мерки с принос върху икономическото развитие, с оглед 
насърчаване на развитието на големите градски общини като центрове на растеж. 
Общите указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално 
развитие в регионите за планиране от ниво 2 представят концепцията за изпълнение на 
инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), който ще се реализира по втория 
основен приоритет на новата Програма за развитие на регионите. Ключовото изискване за 
финансирането на проекти е наличието на интегрирани мерки и дейности, изпълнявани в 
партньорства от заинтересованите страни на местно ниво. Указанията дават насоки относно 
съвместяването и комбинирането на мерки и дейности, финансирани от различни оперативни 
програми и финансови източници, с цел постигане на интегриран и синергичен ефект за 
територията. 
Документите са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган на ОПРР (http://
bgregio.eu/) и на Единния информационен портал на европейските структурни и 
инвестиционни фондове (https://www.eufunds.bg/bg/oprd/term/517). 
Първият проект на новата Програма за развитие на регионите 2021-2027 г. е публикуван на 
интернет страницата на УО на ОПРР (www.bgregio.eu), в раздел „Програмиране и оценка“, 
секция „Планиране и програмиране 2021-2027“. 
https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/4988 

УО	НА	ОПРР	ИЗДАВА	УКАЗАНИЯ	ЗА	ИДЕНТИФИЦИРАНЕ	НА	ПРОЕКТНИ	
ПРЕДЛОЖЕНИЯ	ЗА	НОВИЯ	ПРОГРАМЕН	ПЕРИОД	2021-2027	Г.		
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От 13 юли 2020 г., стартира приемът по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и 
вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 
„Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Тя е насочена 
към късите веригите за доставка и местните пазари. Общият размер на финансовата 
помощ по процедурата е 15 646 400 лв. 
 Чрез нея ще се подпомогне създаването, организацията, укрепването и популяризирането на 
местните пазари и късите вериги за доставки чрез хоризонтално и вертикално сътрудничество 
между участниците в тях. По този начин потребителите ще имат възможност да купуват 
продукти директно от местните производители. 
  В “къса верига на доставки“ участват ограничен брой икономически оператори, поели 
ангажимент да си сътрудничат. Те трябва да са посветени на местното икономическо развитие 
и близките териториални и социални отношения между производители, преработвателни и 
потребители. 
  Като „местни пазари“ се определят пазарите, които са в радиус от 75 км от стопанството на 
произход на продукта. В този радиус трябва да се осъществяват както преработката на 
продукта, така и продажбата му на крайния потребител. 
  Допустимите кандидати са юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или 
дружества, учредени по смисъла на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), които 
представят колективен проект за сътрудничество за изграждането и развитието на къса верига 
за доставки или за изграждане и развитие на местен пазар. 
   Максималният размер на финансовата помощ за един проект е 586 740 лв., а минималният - 
15 000 лв. 

Стартира	приемът	по	подмярка	16.4	„Подкрепа	за	хоризонтално	и	
вертикално	сътрудничество	между	участниците	във	веригата	на	

доставки“	от	ПРСР	



 

 

ОЧАКВАНА	СРЕДНА	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	НА	ПРЕДСТОЯЩИЯ	ЖИВОТ	НА	
НАСЕЛЕНИЕТО	В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	ПЕРИОДА	2017	-	2019	ГОДИНА		
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Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на 
област Ямбол, изчислена за периода 2017 - 2019 г. е 73.8 години, като спрямо предходния 
период ( 2016 - 2018 г.) не се променя. Средната продължителност на живота в областта е с 
1.1 години по-ниска от средната за страната - 74.9 години (фиг.1) 
 
Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот общо за страната и в 

област Ямбол по периоди  

Различната смъртност при мъжете и при жените определя и различната средна 
продължителност на живота при тези категории население. 

Средната продължителност на живота при мъжете в област Ямбол е 70.4 години, 
докато при жените е по-висока - 77.6 години. При мъжете равнището на показателя за област 
Ямбол е по-ниско с 1.1 години от средното за страната, а при жените - с 0.9 години. 

 
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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В периода между 2009 и 2019 очакваната средна продължителност на предстоящия 
живот в област Ямбол е нараснала с 0.9 години. При жените тя се е увеличила с 1.1 години, а 
при мъжете - с 0.9 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна 
продължителност на предстоящия живот по пол през периода 2016 - 2018 г. - 7.6 години, а 
най-малка през периода 2014 - 2016 г. - 6.6 години в полза на жените (табл.1). 
 

1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот 
в област Ямбол по пол и периоди  

(Години) 

 
Методологични бележки  

 
Средната продължителност на живота се използва за изучаване на 

повъзрастовата смъртност на населението. Тя показва порядъка на измирането на едно 
поколение и отразява постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. 

Средната продължителност на предстоящия живот представлява отношение на 
сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст х за 
целия период от предстоящия им живот ( от възраст х до пределната възраст), към броя на 
доживелите възрастта х. 

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за 
средна продължителност на живота на населението. 
Повече информация и данни за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на 
населението за отделните възрасти са достъпни в Информационна система „Инфостат“ https://
infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=51 и на сайта на НСИ, раздел „Таблици за 
смъртност“ http://www.nsi.bg/bg/node/3024/.  

 

Периоди Общо Мъже Жени 
2009 - 2011 72.9 69.5 76.5 
2010 - 2012 72.6 69.0 76.0 
2011 - 2013 72.7 69.2 76.6 
2012 - 2014 73.0 69.5 76.9 
2013 - 2015 74.0 70.8 77.5 
2014 - 2016 73.7 70.5 77.1 
2015 - 2017 73.9 70.5 77.6 
2016 - 2018 73.8 70.2 77.8 
2017 - 2019 73.8 70.4 77.6 
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Към 31.12.2019 г. в област Ямбол функционират 13 самостоятелни детски ясли и 

яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 576 места в тях (табл. 1). В сравнение с 
предходната година броят на този тип детски заведения в областта и на местата в тях остава 
непроменен. 

 
1. Детски ясли и места в тях в област Ямбол  

(Брой) 
 
 
 
 

 
В градовете детските ясли са 9 с 518 места, а в селата - 4 с 58 места.  
През 2019 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област 

Ямбол са постъпили 457 деца, или с 27 по-малко в сравнение с 2018 година. В края на 
годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 491 деца. От тях момчетата са 263, 
а момичетата - 228. 
 Разпределението на децата в детските ясли по възраст показва, че най-голям е 
относителният дял на децата на възраст от 2 до 3 години - 93.5%, следван от дела на децата от 1 
до 2-годишна възраст - 5.7% и на децата на 3 и повече години - 0.8%. (фиг. 1).  
 

Фиг. 1. Структура на децата в детските ясли в област Ямбол 
към 31.12.2019 г. по възраст 

 

 

ДЕТСКИ	ЯСЛИ	В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	2019	ГОДИНА	

  2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 

Заведения 14 14 13 13 13 13 13 

Места 618 497 590 573 577 577 576 
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Към 31.12.2019 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 121 

души медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. 
Медицинските специалисти по „Здравни грижи“ са 60, като 86.7% от тях са медицински 
сестри (52). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските 
ясли, е 61 души.  
 

Методологични бележки 
 

Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно годишно статистическо 
изследване, провеждано от Националния статистически институт. Обхващат се както 
самостоятелните детски ясли, така и яслените групи към детски градини (ДГ). 

Източник на статистическа информация са самостоятелните детски ясли и яслените 
групи в състава на ДГ. Осигурени са данни за персонала, местата, броя и разпределението на 
децата по възраст. 

Детските ясли се създават в съответствие със Закона за здравето и Наредба № 26 от 
18.11.2008 г. на Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 103 от 2 декември 2008 г., 
изм. ДВ, бр. 36 от 10 май 2011 г.) с цел подпомагане на семействата при отглеждане на деца 
до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо 
развитие. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и 
други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна 
до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски 
градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли. 
Повече информация и данни за детските ясли са достъпни в Информационна система 
„Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=60) и на сайта на НСИ 
(www.nsi.bg), раздел „Здравеопазване“(http://www.nsi.bg/node/3342/).  
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Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация 

за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна 
дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в 
съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО. 

 
Културни институции 
 
В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните 

колективи (сценичните изкуства) и библиотеките. 
Музеи 
Към 31.12.2019 г. в област Ямбол функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона 

за културното наследство. 
Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите от област Ямбол 

са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 111 хил. 
фондови единици. В сравнение с 2018 г. техният брой се увеличава с 0.3%. От тях 
цифровизирани са 4 546 фондови единици, което е с 0.3% повече спрямо предходната година. 
Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Ямбол е 12 
001 квадратни метра. 

Посещенията в музеите през 2019 г. са 39 хил. и в сравнение с 2018 г. се увеличават с 
10.1% (фиг. 1). В дните със свободен вход са осъществени 30.6% от посещенията в музеите. 
Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите с 670 души спрямо 
предходната година. 

 
Фиг. 1. Посещения в музеите 

 

 

ОСНОВНИ	ДАННИ	ЗА	КУЛТУРАТА	В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	2019	ГОДИНА	
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Общият персонал на музеите през 2019 г. е 50 души, като броят му се увеличава с 6.4% 

в сравнение с предходната година. 
Сценични изкуства 
През 2019 г. в действащите 2 театъра в област Ямбол са организирани 560 

представления, които са посетени от 57 932 зрители. Представленията от български автори са 
48.5%, а посетителите им са 53.6% от всички. В сравнение с 2018 г. представленията се 
увеличават с 1.8%, а посещенията - с 18.8%. Средният брой посетители на едно 
представление се увеличава - от 89 души през 2018 г. на 103 души през 2019 година. 

През 2019 г. в област Ямбол развива дейност един ансамбъл за народни песни и танци. 
Спрямо предходната година представленията на този музикален колектив намаляват с 32.9%, 
докато посещенията се увеличават с  6.7%. 

Библиотеки 
През 2019 г. в област Ямбол има една библиотека с библиотечен фонд над 200 хил. 

библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и 
други. Библиотечният фонд в област Ямбол се състои от 267 хил. библиотечни документа, 
като 90.4% (241 хил.) е зает от книги. Регистрираните читатели са 2 896, което е с 3.7% по-
малко в сравнение с 2018 година. Посещенията в библиотеката намаляват с 6.3% и достигат 
52 хиляди през 2019 година.  Общият зает библиотечен фонд на един читател е 47 броя. През 
2019 г. заетият библиотечен фонд е 137 хил. и намалява със 7 хиляди (4.8%) в сравнение с 2018 
година. 

 
Методологични бележки 

 
Информация за дейността на музеите се получава в резултат на регулярно провеждано 

годишно наблюдение. Тяхната дейност се характеризира чрез: музейните фондови единици, 
посетителите; културно-просветната работа; персонала; приходите и разходите и материално-
техническата база. Броят на музеите е в съответствие със Закона за културното наследство 
(обн., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г.). За 2019 г. има прекъсване на динамичния ред в данните 
за броя на музеите и те не са съпоставими спрямо предходните години. 

Дейността на сценичните изкуства е предмет на отделно годишно изследване. 
Единици на наблюдение са театрите, оперите, оперетите, цирковете, музикалните колективи, 
дружествата и сдруженията, които са организирали и провели рецитали и концерти 
(естрадни, фолклорни, симфонични, камерни, хорови, на духови оркестри, смесени и други). 
Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: сцените, местата, 
представленията, посетителите, постановките по националност на автора, в т.ч. нови 
постановки. 

Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с 
библиотечен фонд над 200 хиляди единици. Тяхната дейност обхваща следните основни 
характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни 
документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, 
компютри, площ на библиотеките. 

Повече информация и данни от изследванията в областта на културата могат да бъдат 
намерени на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/3552/) и в Информационна система 
ИНФОСТАТ на НСИ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=36). 
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Към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 43.1 хил. жилищни 
сгради, като спрямо 2018 г. броят им се увеличава с 18. В градовете се намират 14.3 хил. 
(33.1%) жилищни сгради, а в селата - 28.8 хил. (66.9%). Жилищните сгради в областта 
представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната. 

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават 
тухлените сгради с гредоред - 25.4 хил. или 59.0% от всички жилищни сгради, следвани от 
тухлените сгради с бетонна плоча - 13.4 хил. или 31.2%. Стоманобетонните жилищни сгради 
в областта са 1.3%, а панелните - 0.8%. В градовете 48.0% от тухлените сгради са с гредоред, 
а 40.1% са тухлени с бетонна плоча. 

Към 31.12.2019 г. в област Ямбол преобладават едноетажните жилищни сгради - 26.0 
хил. или 60.4% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 15.7 хил. (36.4%), 
триетажните са 733, а жилищните сгради на четири и повече етажа са 669. 

Разпределението на жилищните сгради в област Ямбол по години на построяване 
показва най-голям относителен дял на построените жилищни сгради в периода 1946 - 1960 г. 
- 32.3% от общия жилищен фонд, следват построените сгради в периода 1961 - 1970 г. - 22.9% 
(фиг. 1).  

 
Фиг. 1. Жилищни сгради в област Ямбол към 31.12.2019 г. по периоди 

на построяване 
 
 

 
 
Към 31.12.2019 г. броят на жилищата в област Ямбол е 71.9 хиляди. В градовете се 

намират 43.6 хил. жилища или 60.6% от общия брой (табл. 1). 

ЖИЛИЩЕН	ФОНД	В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	2019	ГОДИНА	



 

 

	РЕГИОНАЛНА	СТАТИСТИКА	 БРОЙ	6,	ЮНИ	2020	
    

Областна	администрация	Ямбол	
www.yambol.government.bg	

		
23 

Таблица 1. Жилища в област Ямбол към 31.12. по местонамиране 
 

                                                                                                                                                   (Брой) 

 
 

Осигуреността с жилища в област Ямбол на 1 000 души от населението през 2019 г. е 
613, като в градовете тя е 525, а в селата - 827. През предходната година стойността на 
показателя за областта е 604 жилища, съответно 517 в градовете и 815 - в селата. 

В края на 2019 г. в област Ямбол 24.6 хил. жилища са двустайни, следвани от 
тристайните - 23.7 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 18.3 хиляди. В градовете на 
областта 44.6% от жилищата са двустайни, 31.5% са тристайни, 14.0% са с четири и повече 
стаи и 9.9% са едностайни. В селата 43.0% от жилищата са с четири и повече стаи, следвани 
от тристайните жилища - 35.2%, двустайните - 18.4% и едностайните - 3.4%. 

Средният брой лица в едно жилище в област Ямбол е 1.6, като за градовете 
показателят е 1.9 лица, а за селата - 1.2.  

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 70.2 
хил. или 97.6% от общия жилищен фонд на област Ямбол. 

Общата полезна площ на жилищата в областта е 4 943 хил. кв. м., като делът на 
полезната площ на жилищата в градовете е 61.4 на сто от общата полезна площ на всички 
жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 68.7 кв. м., като от градовете тя 
е 69.7 кв. м., в селата - 67.3 кв. метра. 

Средната жилищна площ на човек от населението в област Ямбол е 35.9 кв. м., като за 
градовете тя е 31.1 кв. м., а за селата - 47.6 кв. метра. В края на предходната година средната 
жилищна площ на човек от населението е била 35.4 кв. м., като в градовете тя е 30.6 кв. м., а в 
селата - 46.9 кв. метра. 

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са 
електрификация, водоснабденост, канализация и изградена инсталация за централно или 
местно отопление (парно или газ). 

От всички 71.9 хил. жилища в област Ямбол 73.5% са електрифицирани, с водопровод 
и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или 
местно отопление са 15.1%, електрифицираните само с водопровод - 7.5%, а само 
електрифицирани - 3.7%. 
 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Общо 71 697 71 704 71 762 71 817 71 920 

В градовете 43 407 43 404 43 452 43 487 43 576 

В селата 28 290 28 300 28 310 28 330 28 344 
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Методологични бележки 
 

Основна цел на статистиката на жилищния фонд е да осигурява информация за 
състоянието на жилищните сгради и жилищата в Р България. Данните за Баланса на 
жилищния фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на 
жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 г., като всяка година се добавят данните за 
новопостроените и се изваждат данните за разрушените жилищни сгради и жилища през 
съответната година. 

Посредством изследването се осигурява изчерпателна информация за: 
- жилищните сгради; 
- жилищата в жилищните сгради; 
- площта на жилищата. 
Статистическата информация за жилищния фонд служи като основа при 

разработването на голям брой прогнози и анализи в областта на жилищната политика и 
строителството. 

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната (с включена 
площ на кухните над 4 кв. м.) и спомагателната площ. До края на 2018 г. полезната площ на 
жилището е сума от жилищната площ, площта на кухните (разглеждана отделно) и 
спомагателната площ. 

Жилищната площ на човек от населението е изчислена към броя на населението 
в края на годината. 

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя 
на жилищата. 

Данните за жилищните сгради и жилищата в тях са получени на база административно
-териториалното деление на страната към 31.12. на всяка година. 

Повече информация и данни за жилищния фонд, могат да бъдат намерени на интернет 
страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Жилищен фонд/. 
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През април 2020 г. в област Ямбол са функционирали 10 места за настаняване с над 10 
легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях 
е 206, а на леглата - 370. В сравнение с април 2019 г. общият брой на местата за настаняване 
намалява с 50.0%, а леглата в тях - с 45.0%. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 
2020 г., е 410, или с 87.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. 

През април 2020 г. в местата за настаняване в област Ямбол за реализирани нощувки от 
чужденци от Финландия - 84.4% и Латвия - 15.6%. 

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през април 2020 г. 
намаляват с 92.3% в сравнение със съответния месец на 2019 г. и достигат 128. Те са 
реализирали средно по 3.2 нощувки. 
 Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2020 г. е 3.9% и в 
сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 13.3 
процентни пункта (фиг.1).  
 

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

 

ДЕЙНОСТ	НА	МЕСТАТА	ЗА	НАСТАНЯВАНЕ	
В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	АПРИЛ	2020	ГОДИНА		
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Приходите от нощувки през април 2020 г. в областта достигат 20 130 лв., или с 85.9% 

по-малко в сравнение с април 2019 година. Регистрирано е намаление в приходите от 
български граждани с 83.0%, а от чужди граждани - с 94.6% (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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Цени на сделките със земеделска земя в област Ямбол през 2019 година 
 
През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Ямбол достига 864 лв., което е с 

6.5% повече в сравнение с 2018 година. Цената на постоянно затревените площи се увеличава 
над 3 пъти (табл. 1). 

 
1. Средни цени на сделките със земеделска земя в област Ямбол по категории за 

използване на земята през периода 2014 - 2019 година  

(Лв./дка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
 „ # “ - прекъснат ред 
 

Област Ямбол е на 16-то място в страната, по цена на сделките с ниви през 2019 
година. Най-висока цена на сделките с ниви е регистрирана в област Добрич, а най-ниска в 
област Перник. 

През 2019 г. най-висока e цената на сделките с ниви в община Ямбол  - 998 лв. на 
декар. След нея са общините Тунджа - 944 лв. и Стралджа - 911 лв. на декар. Най-ниска е 
цената на сделките с ниви в общините Болярово - 677 лв. и Елхово - 635 лв. на декар. 

 
Цена на рентата на земеделска земя в област Ямбол през 2019 година 
 

 През 2019 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви в област Ямбол 
достига 39 лв., което е с 5.4%  повече спрямо 2018 година. Средната цена за наем/аренда 
на един декар постоянно затревени площи е 23 лв., и е със 109.1% по-висока спрямо 
предходната година (табл. 2)  

 

 

ЦЕНИ	НА	ЗЕМЕДЕЛСКАТА	ЗЕМЯ	И	АРЕНДАТА	
В	СЕЛСКОТО	СТОПАНСТВО	В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	2019	ГОДИНА	

Категории на земята 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ниви 633 785 858 969 811 864 

Овощни насаждения 
572 694 770 # # # 

Лозя 
272 441 349 # # # 

Постоянно затревени площи 
481 328 218 213 270 1000 
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2. Средни цени на рентата на земеделска земя в област Ямбол  

по категории за използване на земята през периода 2014 - 2019 година 
                                                                                                                                        (Лв./дка) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

„ ..“ - конфиденциални данни. 
 „ # “ - прекъснат ред  

 

 

Област Ямбол е на 14-то място в страната по цена за наем/аренда на един декар ниви. 
През 2019 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община 

Ямбол - 47 лева. След нея са общините Тунджа - 45 лв. и Стралджа - 41 лева. Най-ниска е 
цената за наем/аренда на един декар ниви в общините Елхово - 33 лв. и Болярово - 23 лева. 
 

 

 

 

 

Категории на земята 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ниви 32 33 34 37 37 39 

Овощни насаждения 41 13 41 # # # 

Лозя .. 19 44 # # # 

Постоянно затревени площи 18 24 23 17 11 23 
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Методологични бележки 

 
Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се 

провежда в съответствие с изискванията на целевата методология1 на Евростат, отчитайки и 
националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения 
в България.  

Респонденти. В обхвата на наблюдението са включени земеделски стопанства, 
специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими имоти. 
Източниците за подбор на респондентите са три: Годишен отчет на нефинансовите 
предприятия (със стабилна икономическа дейност „селско стопанство”), Годишен отчет на 
специализираните инвестиционни предприятия (инвестиции в земя) - Справка за разходите 
за придобиване на дълготрайни материални активи, и Годишен отчет на селскостопанските 
предприятия. Критерий за подбор на респондентите е стойността на направените разходи за 
придобиване на земя и за плащане на ренти. Приложен е праг, над който всички единици се 
наблюдават изчерпателно. 

Географски обхват. Изследването покрива цялата територия на страната. 
Поради прилагането на праг е възможно извън неговия обхват да останат административни 
области, в които респондентите не отговарят на изискванията на дефинирания праг. 
Обикновено това са области, в които броят на сделките и наемането на земеделска земя са 
ограничени. Поради това данните често са определени като конфиденциални и съгласно 
Закона за статистиката не подлежат на разпространение. 

Наблюдаван период. Съгласно изискванията на методологията на Евростат 
наблюдаваният период е календарна година. Обикновено договорите за наеми/аренда на 
земеделска земя се сключват за стопанска година. В съответствие с методологията в обхвата 
на изследването попадат всички действащи през календарната година договори, без значение 
за коя стопанска година се отнасят и кога ще бъдат извършени рентните плащания. 
Договорите за наем на земеделска земя са с продължителност една година, а за аренда - 
минимум четири години. 

Категории на земята по начин на трайно използване. Наблюдавани са цените 
на три категории земеделска земя, дефинирани по начина на трайното й използване: ниви, 
естествени ливади и мери и пасища. За осигуряване на съответствие с методологията на 
Евростат естествените ливади и мерите и пасищата са обединени в обща категория - 
постоянно затревени площи, за която е изчислена обща средна цена. 
Мерна единица. В съответствие с практиката за сключване на сделки за продажба и 
арендуване на земеделска земя в България данните за цените се събират в левове за един 
декар земя.  
 
 
___________________________________ 
1 Common Methodology on Land Prices and Rents, приета от Работната група по селскостопански сметки и цени, 
15 февруари 2019 г., Евростат, Люксембург. 
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Цена на земеделската земя. Съгласно методологията на Евростат събраната 
информация се отнася за цените на сделките и рентата на земеделска земя, която се използва 
единствено за селскостопанско производство, т.е. бъдещото й предназначение няма да бъде 
променено. 

Цената на земеделската земя е платената от собственика на свободния пазар цена, 
включително платените данъци (без ДДС) и такси за един декар. В цената не са включени 
платените суми за право на ползване, получените от собственика парични компенсации при 
продажбата или придобиването на земята, стойността на сградите, построени върху земята, 
плащанията при наследяване и субсидиите (ако има такива). 

Цена на рентата (наем/аренда) на земеделска земя. Цената на рентата на 
земеделската земя е изплатената в полза на собственика на земята стойност на един декар в 
замяна на това, че е предоставил активите си на ползвателя на земята. Цената включва и 
стойността на всички плащания в натура, оценени по цени на текущата година, и платените 
данъци и такси. Цената не включва платените суми за право на ползване, стойността на 
сградите или жилищата, разположени върху арендуваната земя, както и всички други разходи, 
свързани с други активи (текущи разходи за поддръжката на сгради, застраховки и 
амортизации на сгради и други). 
 Изчисляване на средна цена. На териториално ниво „община“ средната цена на 
сделките/договорите за наем и аренда за съответната категория земеделска земя се изчислява 
като средна аритметична стойност от докладваните от респондентите цени. На териториалните 
нива „област“ (NUTS3) и „статистически район“ (NUTS2) средната цена за съответната 
категория земеделска земя се изчислява като среднопретеглена стойност, като при цените на 
сделките със земеделска земя за тегла се използват площите на нивите и на постоянно 
затревените площи, а за цените на рентата - площта на наетата/арендуваната земеделска земя 
от последното преброяване на земеделските стопанства в България (изчерпателно изследване 
на всеки десет години). На териториално ниво „статистическа зона“ (NUTS1) и на национално 
ниво (NUTS0) средната цена на сделките се изчислява като среднопретеглена стойност, като за 
тегла се използва размерът на площта на нивите и на постоянно затревените площи, а за 
рентата - площта на наетата/арендуваната земеделска земя, установени в рамките на 
последното изследване за структурата на земеделските стопанства2 (извадково изследване, 
провеждано на всеки три години между преброяванията в селското стопанство).  

Конфиденциалност на информацията. Конфиденциалността на информацията е 
гарантирана съгласно чл. 25 - чл. 27 от Закона за статистиката.  
Информация за методологията и данните от наблюдението за пазара на земята и рентата в 
селското стопанство в Република България са публикувани на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/
bg/node/11263.  

___________________________ 

2 Преброяването на земеделските стопанства и извадковите изследвания за структурата на земеделските 
стопанства в България се провеждат от отдел „Агростатистика“ в Министерството на земеделието, храните и 
горите. 
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Стартира изпълнението на проект „Заетост за теб”, който се реализира по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и ще се изпълнява от Агенцията по 
заетостта на територията на цялата страна. Предвижда се проектът да осигури заетост на 70 000 
безработни лица, в т. ч. такива, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и 
разпространението на коронавирусa COVID-19. 

Проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на 
безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. От една страна това ще спомогне 
за по-бързото възстановяване на икономическите и производствени процеси в предприятията, а 
от друга – ще се осигури превенция от изпадане в продължителна безработица на 
регистрираните в бюрата по труда лица. 

След 14.00 часа на 01 юли 2020 г. до изчерпване на предвидения финансов ресурс, 
работодателите, желаещи да се включат в проект „Заетост за теб”, могат да подават своите 
заявки по електронен път на следния линк https://serviceseprocess.az.government.bg/service/
group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/ на официалната страница на Агенцията по 
заетостта. 

За целите на Проекта работодателите могат да кандидатстват за получаване на финансова 
помощ за срок до 3 месеца за обявени от тях свободни работни места, като следва да се спазват 
изискванията на Кодекса на труда.  За да се гарантира устойчивост, работодателят е длъжен да 
запази заетостта на 75% от подкрепените лица за период, равен на периода на 
субсидираната заетост. 

Целева група по проекта са безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, 
като същите не следва да са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него 
предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 
1 (един) месец от подаване на Заявката на работодателя. 

На работодателите, които осигурят заетост по Проекта, ще бъдат покрити разходите за 
трудови възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата, установена 
за страната, както и дължимите вноски за сметка на работодателите, начислени на база 
минималната работна заплата. Максималният размер на финансовата помощ по Проекта е в 
размер на левовата равностойност на 200 000 евро или 391 166 лв. съгласно Регламент 
1407/2013, публикуван в Официален вестник на ЕС от 20.12.2013 г. 

Разходите по изпълнението на проекта се финансират по линия на ЕСФ и националния 
бюджет на Р България. Бюджетът на проекта е 160 000 000 лв., от които е определена 
национална квота в размер на 50 000 000 лв. за приоритетно подпомагане на работодатели 
от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска 
дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации”. Останалата част от бюджета 
на проекта е разпределена на квотен принцип по общини съгласно равнището на безработица, 
броя на новорегистрирани безработни след 13.03.2020 г. и брой работодатели от съответните 
общини. 

Класирането на работодателите ще се осъществи на принципа „първи по време, първи по 
право”, като заявки ще се одобряват до достигане на определената квота – националната за 
сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска 
дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации” и квотата по общини за 
останалите сектори. Във втория случай (за квотата по общини), при наличие на остатъчен 
финансов ресурс от определения за дадената област, същият ще се преразпредели към друга 
област. 

На официалната страница на Агенцията по заетостта ще се публикува квотното 
разпределение на финансовите ресурси съгласно изискванията на проекта, а впоследствие 
регулярно – одобрените и неодобрените работодатели и резервен списък. 

Подробна информация за условията по Проекта може да бъде намерена на 
официалната страница на Агенцията по заетостта – тук, както и на информационните 
табла в бюрата по труда в страната. https://www.az.government.bg/bg/news/view/nov-proekt-na-
agencijata-po-zaetostta-shte-osiguri-zaetost-na-70-000-bezrabotni-3474/ 

Нов	проект	на	Агенцията	по	заетостта	ще	осигури	заетост		
на	70	000	безработни	
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Агенцията по заетостта  стартира нова процедура за изплащане на компенсации на 
работодатели за запазване заетостта на техните работници и служители. За безвъзмездна 
финансова помощ могат да кандидатстват директно засегнатите от извънредното положение 
предприятия и самоосигуряващи се лица от сферата на транспорта и туризма. Средствата се 
отпускат по проект „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА 
ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020 г., а условията и реда за подкрепа на работодателите се определят с акт на 
Министерския съвет – Решение № 429 от 26.06.2020 г. Предвижда се да се предостави 
възможност за запазване на трудовата ангажираност на най-малко 22 000 наети и самостоятелно 
заети лица. Така проектът цели да продължи ограничаването на негативните социално-
икономически последици от пандемията. 
За изплащане на помощта за запазване заетостта на застрашените от освобождаване от работа 
лица или запазване на собствената си стопанска дейност, могат да кандидатстват работодатели 
и самоосигуряващи се лица, които осъществяват дейност в допустимите сектори и които 
са декларирали намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през 
месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението по проекта.   
Компенсациите на бизнеса се изплащат за всеки работник, служител или самоосигуряващо се 
лице, на което ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на половината от 
периода, за който се изплащат компенсации. Размерът на помощта е 290 лв., като сумата 
включва 189 лв. за работника/служителя, както и дължимите данъчни и осигурителни вноски за 
сметка на осигурителя и осигуреното лице. Компенсациите се изплащат за цял календарен 
месец, считано от 01.07.2020 г.,  за не повече от шест месеца. 
Подробно описание на процедурата за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, 
реда и начина за кандидатстване, както и образците на документи, информация за 
работодателите и самоосигуряващите се лица, може да бъде намерена на официалната 
електронна страница на Агенцията по заетостта в раздела за Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020, тук.   
Бюджетът на проекта е 40 000 000 лв. и предвижда подпомагане на  работодатели от сферата на 
транспорта и туризма, които попадат в конкретно посочените допустими сектори. 
Разходите по изпълнението на проекта се финансират по линия на Европейския социален фонд 
и националния бюджет на Р България. 
Кандидатите за изплащане на компенсации по проекта могат да подават документите си по 
електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ или чрез лицензиран 
пощенски оператор и при невъзможност за ползване на първите два варианта – на място в 
съответната дирекция „Бюро по труда”. 
Агенцията по заетостта обръща внимание, че заявлението и документите за изплащане на 
компенсации по реда на РМС № 429/26.06.2020 г. следва да се подават към Дирекция „Бюро по 
труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, 
независимо от начина на подаването им! 

Още	22	000	работни	места	ще	бъдат	запазени	с	нови	компенсации	за	бизнеса 	
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Безработицата	в	област	Ямбол	към	31.05.2020	година	

  Болярово Елхово Стралджа Тунджа Ямбол ОБЩО 

Активни лица 1412 6906 4328 7040 36093 55779 

Регистрирани 
безработни 

244 1055 567 730 2438 5044 

Равнище на  
безработицата % 

17.28 15.42 13.10 10.37 6.75 9.04 

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 5044 443 2138 1636 603 1860 1304 848 2892 
от тях: жени 2923 288 1238 941 299 1098 739 522 1662 

 . -
 242 22 150 119 30 40 78 69 95 

 29 . 707 76 234 137 105 292 109 109 489 

1.Регистр. за 1-ви път 652 71 165 99 50 366 78 95 479 

От тях: жени 320 46 79 49 21 174 39 56 225 
 . -

 17 2 8 4 2 5 3 3 11 

 29 . 273 32 51 24 25 165 23 35 215 

2.Регистр. за 2-ри път 629 82 286 194 72 189 131 151 347 

От тях:жени 332 51 140 91 33 108 63 81 188 
 . -

 24 4 14 10 2 4 5 9 10 

 29 . 177 23 74 39 25 55 27 37 113 

2.Регистр. над  2 пъти 3763 290 1687 1343 481 1305 1095 602 2066 

От тях: жени 2271 191 1019 801 245 816 637 385 1249 
 . -

 201 16 128 105 26 31 70 57 74 

 29 . 257 21 109 74 55 72 59 37 161 

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