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Министерският съвет одобри План за 2020 г. за изпълнението на Актуализираната 
Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 
(2012-2030 г.). Сред приоритетите в документа са забавянето на негативните 
демографски процеси и намаляването на броя на населението, преодоляването на негативните 
последици от неговото застаряване, както и преодоляване на последиците от 
разпространението на COVID-19. 
В Плана за 2020 г. са предвидени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез 
създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на 
репродуктивното здраве на населението, подобряване на общото здравословно състояние на 
населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, 
осигуряване на заетост и намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към 
демографските промени и остаряването на населението и за осигуряване на равен достъп до 
качествено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към 
благоприятно повлияване върху основните демографски показатели - раждаемост, смъртност 
и миграции, към развитието на качеството на човешките ресурси и към преодоляване на 
последиците от разпространението на COVID-19. 
Планът систематизира набелязаните комплексни и секторни мерки, които оказват 
въздействие върху демографското развитие в краткосрочен и средносрочен план. Мерките ще 
бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2020- г. и неговата актуализация, оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, както и по европейски и 
международни проекти. 
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Правителството	одобри	План	за	2020	г.	за	изпълнение	на	
Националната	стратегия	за	демографско	развитие	на	

населението	на	България	



 

 

Разликата в заплащането на жените и мъжете в България намалява за четвърта поредна 
година – от 15,4% през 2015 г. до 13,5% през 2018 г. Това показват данни на Евростат, 
цитирани в Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2019 г., който беше 
приет от правителството. Средната разлика в заплащането в ЕС през 2018 г. е 15,7%. 
Докладът за равнопоставеността на жените и мъжете отразява и резултатите от изпълнението на 
политиките за повишаване на участието на жените на пазара на труда,  насърчаването на 
равенството в процесите на вземане на решения. Сред приоритетните области в документа са 
още борбата с насилието, основано на пола и промяната на обществените стереотипи спрямо 
жените и мъжете. 
В доклада се посочва, че през 2019 г. безработните лица на възраст 15 и повече  години са 142 
800 души. От тях 82 300 са мъже, а 60 500 са жени, което е с 30 500 (17,6%) по-малко от 2018 г. 
Акцент в доклада е поставен върху изпълнението на Закона за равнопоставеност между мъжете 
и жените, който регламентира институционалната рамка, стратегическите и оперативни 
документи за управление на политикатa по равнопоставеност на жените и мъжете. Докладът 
отчита също дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към 
Министерския съвет, който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и 
координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и 
структурите на гражданското общество. 
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Разликата	в	заплащането	между	жените	и	мъжете	в	България	
е	намаляла	до		13,5%		

България	е	изпълнила	87,6%	от	националната	си	цел	за	
енергийни	спестявания	до	2020	г.		

В резултат на изпълнението на енергоспестяващи мерки във всички сектори на 
икономиката, както и на приноса на всички задължени лица, за периода 2014-2019 г. в 
България са спестени 7 295,2 GWh енергия. С това страната е изпълнила 87.6 %  от 
националната си цел за енергийни спестявания до 2020 г. Това е записано в годишния отчет за 
изпълнението през 2019 г. на Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-
2020 г., одобрен от Министерския съвет на днешното му заседание. 
Отчетът съдържа базова статистическа информация, анализи за състоянието и тенденциите на 
енергийната ефективност на национално равнище през 2018 г. – последната година, за която 
има официални статистически данни. Разгледани са отделните сектори на икономиката, като 
са отразени измененията на основните показатели – брутна добавена стойност, енергийно 
потребление и енергийна интензивност. В годишния отчет е направен анализ на изпълнението 
на индивидуалните цели за енергийни спестявания на собственици на сгради и на 
промишлени системи, както и на изпълнението на мерки за повишаване на енергийната 
ефективност от търговците с енергия. 
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Отпускат	се	средства	за	ремонт,	възстановяване,	изграждане	и	
довършване	на	военни	паметници		

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за 
ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници. 
Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за военните паметници (ЗВП) военните паметници са публична 
общинска собственост с изключение на паметниците, определени от министъра на отбраната, 
съгласувано с министъра на културата за публична държавна собственост. Задължение на 
държавата и общините е да полагат грижи за военните паметници на територията на страната и 
в чужбина, а съгласно чл. 11 от ЗВП органите на изпълнителната власт и органите на местното 
самоуправление са длъжни да опазват предоставените им военни паметници. 
В изпълнение на разпоредбите на закона ежегодно десетки общини изпращат до Областните 
комисии „Военни паметници“ или до Министерството на отбраната своите предложения за 
ремонт и възстановяване на военни паметници в лошо състояние, както и за изграждане на нови. 
След разглеждане на многобройните предложения от компетентната дирекция в 
Министерството на отбраната беше изготвен списък по общини с военни паметници, които се 
нуждаят от спешен ремонт и възстановяване или предстои да бъдат изградени или завършени. 
Средствата, в размер на 300 000 лв., ще бъдат разпределени между общините Аврен, Белово, 
Ботевград, Брегово, Брезник, Видин, Враца, Георги Дамяново, Гоце Делчев, Гурково, Две 
могили, Добрич, Долни Дъбник, Земен, Калояново, Кубрат, Левски, Любимец, Ново село, Опан, 
Панагюрище, Петрич, Полски Тръмбеш, Поморие, Провадия, Първомай, Раднево, Разград, Русе, 
Сандански, Своге, Ситово, Сливен, Смолян, Средец, Стамболово, Стражица, Трън, Тутракан, 
Чирпан и др. 

Над	2,1	милиона	пенсионери	ще	получат	50	лв.	добавка	към	
пенсиите	си	за	месец	август		

2 120 867 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец август. 
Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на 
техните пенсии. 
За изплащането на добавките за месец август правителството ще отпусне допълнителни 106 
043 350 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. 
Изплащането на добавката от 50 лв. към пенсиите за август е първата стъпка за подкрепа на 
пенсионерите, планирана в новия пакет със социално-икономически мерки на правителството. 
Изплащането на добавки в същия размер е предвидено и за месеците септември и октомври. 
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България	прие	Национален	план	за	засилване	на	участието	си	в	
гражданското	измерение	на	Общата	политика	за	сигурност	и	отбрана	

на	ЕС	

Министерският съвет прие Национален план за изпълнение на Споразумението 
(Компакт) за засилване на гражданското измерение на Общата политика за сигурност и 
отбрана (ОПСО) на Европейския съюз. Националният план отразява поетите от 
България и останалите държави-членки на ЕС ангажименти в рамките на приетото през 
ноември 2018 г. Споразумение. Заложените в него действия обхващат периода 2020-2023 г. и 
включват преглед на нормативната уредба, мерки за изграждане на способности с цел 
увеличаване на приноса на страната ни с командировани национални експерти в гражданските 
мисии по линия на ОПСО, мерки за подобряване на системата за обучение и квалификация, 
мерки за популяризиране на темата. 
Гражданското измерение на ОПСО е един от основните инструменти на ЕС за осигуряване на 
сигурност и стабилност в съседните на Съюза региони при конфликти и кризи. Десет 
граждански мисии работят за повишаване и укрепване на сигурността, върховенството на 
закона и правата на човека в Европа, Африка и Азия. 
В момента България е командировала 25 служители в три приоритетни за нея граждански 
мисии, с което осигурява 3,1% от общия брой на експертите от държавите-членки на ЕС. 
В най-голямата гражданска ОПСО-мисия EULEX Косово и свързаните с нейната дейност 
Специализирани съдийски състави и Специализирана прокуратура, България е изпратила 10 
експерти като част от усилията за подпомагане на косовските власти при изграждането на 
устойчиви и независими институции за правова държава в пълно съответствие с най-добрите 
практики на ЕС. В Мисията за наблюдение в Грузия (EUMM) 13 български експерти работят 
по изпълнението на ключови задачи, свързани с намаляването на ескалацията, изграждането 
на доверие между страните в конфликта и осигуряването на дългосрочна стабилност. В 
Консултативната мисия на EC (EUAM) в Украйна 2 български експерти участват в работата по 
предоставяне на стратегически съвети и практическа подкрепа за реформи в областта на 
доброто управление и правата на човека. 
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Правителството одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за 
чужденци в Република България /ЗЧРБ/. Документът урежда единната процедура на 
Директива 2011/98/ЕС и Европейския парламент и на Съвета за кандидатстване на граждани 
на трети страни за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава 
членка, както и за общ набор от права на работници от трети страни, законно пребиваващи в 
държава членка. 
С въведените изменения и допълнения в закона се предвижда кандидатстването и 
получаването на Единното разрешение за пребиваване и работа да се извършва пред 
дирекция „Миграция“-МВР. Детайлно е разписан редът за съгласуване на подадените 
заявления за издаване на това разрешение с компетентните национални структури, 
ангажирани с предоставянето на достъп до пазара на труда и разрешаването на пребиваване 
на чужденците на територията на страната ни. Прецизирани са и разпоредби на ЗЧРБ 
относно условията за влизане и престой на граждани на трети страни с цел заетост като 
висококвалифицирани лица, сезонни работници, както и на тези в рамките на 
вътрешнокорпоративния трансфер. 
Изменя се и уредбата, регламентираща реда и условията, при които студентите - граждани на 
трети страни и притежаващи валидно разрешение за пребиваване, издадено от друга страна 
членка, имат право на мобилност и могат да влизат и пребивават у нас с цел провеждане на 
част от следването си във виеше учебно заведение в Република България. Предвидено е и 
правото за влизане и пребиваване на територията на Република България да може да се 
упражни единствено въз основа на уведомяване от втората държава членка и да не се 
подчинява на разрешителен режим. Със законопроекта се предвижда студентите, граждани 
на трети страни, които завършват образованието си у нас, да могат да продължат да работят в 
България, без необходимостта да напускат страната за издаване на виза за дългосрочно 
пребиваване. 
Предвидено е процедурата по събиране на семейства да бъде уредена в закона. 
В предложения документ са визирани и административно наказателни разпоредби в случаи 
на неизпълнение на задължението на работодателя да уведоми дирекция „Миграция“ при 
прекратяване на трудовоправните отношения е чужденци, както и при приемането на 
чужденци без документ за пребиваване, а единствено е издадена виза. 
В съответствие с приетия регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
Визов кодекс на Общността, са предложени изменения с цел подобряване и улесняване на 
условията за пътуване на добросъвестни и редовно пътуващи лица, като същевременно ще се 
увеличат наличните инструменти за реагиране на предизвикателствата на незаконната 
миграция. Предвидени са и изменения, свързани с необходимостта производството по 
предоставяне на статут на лице без гражданство да се спира, когато се установи, че 
кандидатът е подал молба за международна закрила. 

Одобрени	са	промени	в	Закона	за	чужденци	в		
Република	България		
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Регионалните структури в регионите за планиране от ниво 2 ще имат разширени функции 
и правомощия при изпълнението на програми, съфинансирани от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове. Това реши правителството, като прие проекта на 
Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие. 
Регионалните съвети за развитие, които няма да имат административен център, са органите за 
координиране на държавната политика в регионите за планиране от ниво 2. 
Освен разширените функции при управление на проекти с евросредства, в Правилника се 
уточнява организацията на дейността на регионалните съвети за развитие, правилата за тяхното 
функциониране, процеса на взимане на решения и процедурите за избор на състава им. Те ще 
имат експертен състав от три звена - Звено за медиации, Звено за публични консултации и 
Звено за предварителен подбор. 
Звеното за медиации ще осъществява координация и ще съдейства за сформирането на 
партньорство между заинтересованите страни на регионално ниво в процеса на подготовка на 
интегрираните проектни предложения или концепции за интегрирани проекти, ще подпомага 
комуникацията между потенциалните партньори, ще отговаря за информационната стратегия на 
регионалните съвети и ще изготвя доклад за всяко сформирано партньорство и за всяка 
изготвена и подадена концепция за интегрирани териториални инвестиции. 
Звеното за публични консултации ще отговаря за провеждането на публични събития, 
организира и провежда обществени консултации и представяния, свързани с разглеждане и 
обсъждане на подадени концепции за интегрирани териториални инвестиции, изготвя доклад за 
резултатите от проведените обществени консултации и оценява степента на обществената 
подкрепа на представените концепции. 
Звеното за предварителен подбор ще извършва предварителна оценка за административно 
съответствие и допустимост и оценка на качеството на концепциите за интегрирани 
териториални инвестиции, изготвя списък с концепциите за интегрирани териториални 
инвестиции и получените от тях точки на етапа на оценка на качеството и оформя окончателния 
списък с класирани концепции. 
Съветите ще се състоят от председател, заместник-председател и членове, а експертен състав 
ще подпомага работата им. В състава на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен 
глас се включват и наблюдатели. При изпълнение на функциите по подбора на проекти в 
изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от 
ниво 2, част от наблюдателите ще получават право на глас по определена процедура. 
В новия Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие се изясняват процедурите 
и правилата по изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на системата от 
документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Тя 
включва следните документи: Националната концепция за регионално и пространствено 
развитие, Интегрирана териториална стратегия за развитие на регион за планиране от ниво 2 и 
План за интегрирано развитие на община (ПИРО). 
 

Разширяват	функциите	на	регионалните	структури	в	
управлението	на	проекти	от	европейските	фондове		
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Националната концепция се разработва за срок до 15 години (с изключение на елементите на 
техническата инфраструктура, които се планират за период до 30 години), а другите два 
документа - за период от 7 години. Те се приемат с решение на Министерски съвет. 
Задължително условие е проектите на Интегрираната териториална стратегия за развитие на 
регион за планиране от ниво 2 да бъдат одобрени от съответните регионални съвети за 
развитие. 
Планът за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 се обсъжда и приема от 
Общински съвет в срок до 3 месеца от началото на периода на неговото действие, като кметът 
на общината е този, който организира изработването, съгласуването и актуализирането на 
плана и осъществява координация и контрол върху процеса. 
Изпълнението на стратегическите документи се отчита чрез изготвянето на периодични 
доклади за наблюдение. 
Целта на промяната, залегнала в закона по отношение на подхода в управлението на 
регионалното развитие е засилване значението на териториално измерение на секторните 
политики, подобряване на междусекторната координация, развитие на полицентричния модел 
от йерархизирани градове-центрове и възможността за ефективно прилагане на интегрирани 
териториални инвестиции. 
С изменението на правилника ще се постигне по-активно участие и ангажираност на местни 
заинтересовани страни чрез предоставянето на възможност те да се включват във вземането на 
решения за развитието на съответния регион, включително и по отношение на мерките, които 
да бъдат финансирани на местно ниво. 
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Спазване	на	правото	на	ЕС	от	държавите	членки	през	2019	г:	
необходима	е	повече	работа	

Ефективното прилагане на правото на ЕС е важно за гражданите, тъй като то отстоява 
правата и ползите за тях, произтичащи от това право, които в противен случай биха били 
отречени. То е от значение и за бизнеса, тъй като осигурява еднакви условия на 
конкуренция на вътрешния пазар. 

Публикуваният годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС 
съдържа информация за това как Комисията е осъществявала мониторинг върху прилагането на 
правото на ЕС и как е осигурявала неговото спазване през 2019 г., както и за постигнатите от 
държавите членки резултати в различни области на политиката. 

Комисията продължи да прилага твърдо правилата във всички области на политиката, отдавайки 
приоритет на сферите, които имат най-голямо отражение върху всекидневния живот на хората и 
дейността на предприятията. Сред основните области на политиката, върху които беше поставен 
акцент, бяха околната среда, вътрешният пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, 
транспортът и мобилността. Половината от всички производства бяха в тези области. Например 
Комисията предприе действия срещу три държави членки заради прекомерно високи равнища 
на замърсяване на въздуха и срещу пет държави членки, които не са осигурили равностоен 
достъп за потребители с увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания 112. 

Прилагането на правото на ЕС се основава на сътрудничество. Ето защо Европейската комисия 
активно съдейства на държавите членки при прилагането на правото на ЕС чрез насоки и 
диалог. През 2019 г. тя отдели специално внимание на подкрепата за националните и 
регионалните органи при прилагането на правилата относно управлението на отпадъците, 
качеството на въздуха, енергийната ефективност, селскостопанските пазари и равенството 
между половете. 

Борба с ненавременното транспониране на директивите на ЕС 

За да могат гражданите и предприятията да се възползват от предимствата на правото на ЕС, от 
решаващо значение е държавите членки да транспонират европейските директиви в 
националния си правен ред в договорените срокове. 

Повече от половината производства за установяване на неизпълнение на задължения през 2019 
г. се отнасяха до ненавременно транспониране на директиви, въпреки че броят им леко намаля 
(от 419 производства през 2018 г. на 406 през 2019 г.). За сравнение през последните пет години 
най-много нови производства за ненавременно транспониране имаше през 2016 г. 
(847 производства). С цел да допринесе за навременното и правилно транспониране, Комисията 
продължи да оказва съдействие на държавите членки посредством изготвянето на планове за 
прилагане, специализирани уебсайтове и документи с насоки и посредством обмена на най-
добри практики на заседанията на експертните групи. 

Що се отнася до производствата за ненавременно транспониране, най-голям брой нови 
производства имаше срещу България, Белгия, Гърция и Кипър, а най-малък — срещу Дания, 
Италия и Литва. 

Отстояването на върховенството на закона е сред политическите приоритети на Комисията 
„Фон дер Лайен“. 

Повече информация: 

Link to Report & factsheets 
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България е на предпоследно място в Европейския 
съюз по цифрова грамотност на младежите. У нас 
58%, на възраст между 16 и 24 години, могат да се 
похвалят с основни или над основни цифрови 
умения. 
По-зле от нас е "вечният ни конкурент" Румъния, където 
този процент е 56. В дъното на класацията, заедно с нас, 
са още Италия с 65% и Унгария с 68%. 
На ти с цифровите технологии са младите хора в 
Хърватия, където умения за работа с технологиите на 
бъдещето имат 97% от младите. Високата цифрова 
грамотност е характерна и за Естония, Литва и 
Холандия над 93%, а също така за нашата южна съседка 
Гърция – 92%. 
Изследването на Евростат показва, че през 2019 г. 
четирима от петима млади европейци (80%) на възраст 
от 16 до 24 години имат основни или над основни цифрови умения. 
Това е с 24 на сто по-високо от дела на лицата на възраст от 16 до 74 години (56%). 

Евростат:	Младите	българи	–	най-неграмотни	цифрово	в	ЕС	
#WorldYouthSkillsDay	

EK	осигурява	достъп	за	ЕС	до	Ремдезивир	за	лечението	на	
COVID-19	

Европейската комисия подписа договор с фармацевтичното предприятие Gilead за 
доставката на Veklury — търговското наименование на Ремдезивир. Veklury е първото 
лекарство, разрешено на равнище ЕС за лечение на COVID-19.  
От началото на август, с координация и подкрепа от страна на Комисията, на разположение на 
държавите членки и Обединеното кралство ще бъдат предоставени партиди от Veklury за 
удовлетворяване на непосредствените нужди. 
Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, 
заяви: „През последните седмици Комисията работи неуморно с Gilead за постигането на 
споразумение, с което да се гарантира, че ЕС ще получи запаси от първото разрешено 
лекарство срещу COVID-19. Вчера, по-малко от месец след разрешаването на Ремдезивир, бе 
подписан договор, който ще позволи лекарството да бъде доставяно за хиляди пациенти от 
началото на август. Комисията не пести усилия да осигури достъп до безопасни и ефикасни 
лечения и оказва подкрепа за разработването на ваксини срещу коронавирус. Подписаното 
вчера споразумение е поредна важна стъпка в борбата ни с болестта.“ 
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За финансиране на договора ще бъдат отпуснати 63 милиона евро от Инструмента на 
Комисията за спешна подкрепа. По този начин ще се осигури лечение за близо 30 000 
пациенти с тежки симптоми на COVID-19. Това ще помогне за покриване на текущите нужди 
през следващите няколко месеца, като същевременно се гарантира справедливо разпределение 
на равнище ЕС въз основа на коефициент на разпределение и като се вземат предвид 
препоръките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. 
Сега Комисията подготвя и съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка за 
допълнителни доставки на лекарството, които се очаква да покрият допълнителните нужди от 
октомври нататък.  
Контекст 
На 3 юли Ремдезивир стана първото лекарство, получило разрешение за търговия при 
определени условия. Това разрешение улеснява достъпа на ранен етап до лекарства при 
извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, като настоящата пандемия. 
Ремдезивир е препарат за лечение на COVID-19 за възрастни и юноши на възраст над 12 
години, които страдат от пневмония и се нуждаят от допълнителен кислород. Заявлението за 
разрешение за търговия беше подадено до Европейската агенция по лекарствата (EMA) на 8 
юни. Препоръката на ЕМА беше одобрена от държавите членки в рамките на Постоянния 
комитет по лекарствените продукти за хуманна употреба. 
Въпреки че е получило разрешение в ЕС, лекарството продължава да бъде наблюдавано, за да 
се гарантира неговата безопасност. Като част от условията, които трябва да бъдат изпълнени, 
Gilead беше приканено също така до декември 2020 г. да представи на ЕМА окончателните 
доклади от проучванията на Ремдезивир, за да премине от разрешение за търговия при 
определени условия към пълно разрешение за търговия. Очаква се до август 2020 г. да бъдат 
предоставени допълнителни данни за ефективността и безопасността на лекарството, за да 
бъде завършен този процес. 
За повече информация: 
Законодателство на ЕС относно лекарствените продукти 
Европейска агенция по лекарствата (ЕМА) и лечение на COVID-1 
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Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж” 2014-2020 е удължен срокът за кандидатстване по 
процедура BG05M2ОP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“. 
Процедурата е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен 
бенефициент Министерство на образованието и науката. 
Крайният срок за подаване на проектното предложение, подписано с квалифициран електронен 
подпис през системата ИСУН 2020, е 17.30 часа на 24.09.2020 г. 
Изменените Условия за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:  
http://opnoir.bg, https://umis2020.government.bg и https://www.eufunds.bg. 

Удължен	е	срокът	за	кандидатстване	по	процедура	„Подкрепа	за	
приобщаващо	образование“	

Започва	прием	по	мярка	„Преструктуриране	и	конверсия	на	лозя“		

От 24 август до 31 август ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по 
мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за 
подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. 
По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подпомагат конверсия на сортовия състав 
на насажденията (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция), промяна на 
местонахождението на лозята (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция) 
и подобряване на техниките за управление на лозята (изграждане на подземни колектори за 
дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане и/или реконструкция на тераси, изграждане 
на автоматизирани системи за капково напояване, смяна на подпорна конструкция, изграждане 
на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения и смяна на формировката). 
За финансова помощ по дейностите могат да кандидатстват производители, които са физически 
или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в 
лозарския регистър като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за 
виното и спиртните напитки. 
Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието е до 80 % от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на 
база определени пределни цени по приложение № 1 от Наредба № 6 от 26.10.2018 г. и 
технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с предоставени три оферти. От 
17.07.2020 г. за всяка операция, посочена в технологичната карта се предоставят най – малко три 
съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока 
на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цена в 
левове или евро с посочен ДДС. 
Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е най – успешно прилаганата мярка от 
Националната лозаро-винарска програма. Тя присъства и в предходните две национални 
програми, изпълнявани за периода 2009-2013 г. и 2014-2018 г., като интересът към нея от страна 
на производителите продължава да бъде висок. 
Документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно 
управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, 
след предварително записан час на един от следните телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 
02/8187534. . 
https://www.dfz.bg/…/-zapochva-priem-myarka-prestrukturira…/ 
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През 2019 г. в област Ямбол са издадени 12 книги с тираж 2 500 бр. и 2 брошури с 
тираж 400 броя. 

В сравнение с 2018 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 18, а средният 
тираж1 на една книга за областта през 2019 г. е 208 броя, като през предходната година е бил 
223. Броят на издадените заглавия на брошури намалява с 6 спрямо предходната година, като 
средният тираж на една брошура за областта е 200 броя.  

 
Фиг. 1. Издадени заглавия книги и брошури и среден тираж1 на една книга и 

брошура през периода 2011 - 2019 година в област Ямбол  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В област Ямбол относителният дял на броя на книгите е 0.1% спрямо общия брой за 
страната, а броят на брошурите - 0.2%. 

През 2019 г. са издадени 4 регионални вестника с годишен тираж 77 720 броя, като 
спрямо предходната година броят на издадените вестници не се променя, а тиражът намалява 
с 14.1%. Относителният дял на издаваните вестници в област Ямбол е 3.5% спрямо 
регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж - 0.5% от тиража на всички 
регионални вестници. 

 
1 Отношение на общия тираж към броя на издадените книги и брошури. 

 
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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Методологични бележки 
 

Изследването на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на 
държавните и частните издателства и редакции. Данните се предоставят на НСИ от 
Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” (всички депозирани издания за 
годината). 

В броя на книгите и брошурите не се включват изданията с тясно ведомствено 
предназначение, с временен и рекламен характер, с тираж по-малък от 100 екземпляра и обем 
по-малък от четири страници. 

Брошура е непериодично печатно издание с най-малко пет, но с не повече от 48 
страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността. 

Книга е непериодично излизащ печатен документ с най-малко 49 страници, 
издадено в страната, което е на разположение на обществеността. 

Заглавие - дума или съвкупност от думи, отбелязани обикновено върху 
документа, за да може да се използват за неговото идентифициране и често (но невинаги) го 
отличават от други документи. 

Тираж е общият брой на екземплярите, отпечатани от едно заглавие. 
Вестник е листово издание, което съдържа новини за текущи събития, 

предизвикващи специален или общ интерес, отделните части на който са регистрирани 
хронологически или в числа, и обикновено излиза поне един път в седмицата. 

Годишен тираж на периодичното издание е общото количество на екземплярите 
на всички излизания на едно заглавие за една година. 

Повече информация и данни за издателската дейност могат да се намерят в ИС 
„Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=214) и на интернет страницата 
на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Култура/. 
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Лечебни заведения и леглови фонд 

Към 31.12.2019 г. в област Ямбол функционират 4 болници с 452 легла. От тях 
многопрофилните болници са 3 с 414 легла, като в сравнение с 2018 г. легловият фонд на 
многопрофилните болници се увеличава с 11.3%. В края на 2019 г. осигуреността на 
населението в областта с болнични легла е 385.2 на 100 000 души от населението, като 
спрямо 2018 г. тя се увеличава с 40.4 пункта. 

Броят на лечебните заведения за извънболнична помощ към 31.12.2019 г. е 34 с 12 
легла за краткосрочно наблюдение и престой. В състава на заведенията са включени 24 
самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории, 9 медицински 
центрове и 1 диагностично-консултативен център. 

През 2019 г. в област Ямбол функционират 2 други здравни заведения - център за 
спешна медицинска помощ и регионална здравна инспекция. 
Медицински персонал 

В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения на 
област Ямбол практикуват общо 330 лекари, 85 лекари по дентална медицина и 629 
медицински специалисти по здравни грижи, в т.ч. 382 медицински сестри (табл. 1). 

 
1. Медицински персонал в област Ямбол 

 

ЛЕЧЕБНИ	ЗАВЕДЕНИЯ	ЗА	БОЛНИЧНА	И	ИЗВЪНБОЛНИЧНА	ПОМОЩ		
И	ЗДРАВНИ	ЗАВЕДЕНИЯ	В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	КЪМ	31.12.	2019	ГОДИНА		

 
2018 2019 2018 2019 

брой на 10 000 души 
Лекари 347 330 29.2 28.1 
Лекари по дентална медицина 85 85 7.1 7.2 
Медицински специалисти по здравни грижи 627 629 52.7 53.6 

Акушерки 27 32 2.3 2.7 
Фелдшери 74 79 6.2 6.7 
Медицински сестри (всички профили) 394 382 33.1 32.6 
Лаборанти (медицински и рентгенови) 74 72 6.2 6.1 
Зъботехници 29 31 2.4 2.6 
Други медицински специалисти 29 33 2.4 2.8 

Население     
На един лекар 343 356 x x 
На един лекар по дентална медицина 1399 1380 x x 
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Практикуващи лекари по пол и възраст 
Към 31.12.2019 г. разпределението на практикуващите лекари в област Ямбол по пол и 

възраст е следното: 
• Мъжете са 145 (43.9%), жените - 185 (56.1%). 
• Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 127, или 

38.5%. 
• Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 19, или 5.8%, а най- 
възрастните (на 65 и повече години) - 77, или 23.3%. 
 
Лекари по специалности 
В структурата на лекарите по специалности1 най-голям е делът на 

общопрактикуващите лекари - 69, или 20.9% от всички практикуващи лекари в областта, 
следвани от практикуващите специалност Кардиология - 26 (7.9%), лекари в спешна 
медицина - 18 (5.5%) и Акушерство и гинекология - 16, или 4.8%. 

 
Осигуреност с медицински персонал 
Осигуреността с лекари за област Ямбол в края на 2019 г. е 28.1 на 10 000 души от 

населението, с лекари по дентална медицина - 7.2, а с медицински специалисти по здравни 
грижи - 53.6. Стойността на показателя осигуреност с лекари е по-ниска от тази за страната с 
14.5 пункта, а осигуреността с лекари по дентална медицина - с 3.4 пункта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
1 Разпределението на лекарите по специалности се отнася до практикуваната специалност. Включени 
са и лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ. Не са разпределени 
лекарите, които практикуват по повече от една специалност  
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Методологични бележки 

 
Статистическото изследване на лечебните и здравните заведения осигурява 

информация за здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения и териториалното им 
разпределение, както и за медицинския персонал по специалности и категории. 
Методологията на изследването е в съответствие с методологическите указания на Евростат 
за практикуващите медицински специалисти. 

Данните от изследването се отнасят към 31.12. на съответната година. 
Легловият фонд включва броя на действително разкритите и временно закритите за 

срок по-малък от шест месеца легла, но не включва временно разкритите легла. 
При анализ на данните за здравната мрежа трябва да се има предвид, че броят на 

заведенията и легловият фонд се променят не само в резултат на разкриване и закриване на 
заведения, но и поради промени, свързани с преобразуване на заведенията от един вид в друг 
или обединяване на заведения. 

При анализиране на данните за осигуреност на населението с медицинска помощ по 
области трябва да се имат предвид специфичните особености на медицинското обслужване. 
Лечебните заведения не са свързани пряко само с обслужването на населението на едно 
населено място или община и достъпът до медицинска помощ е свободен. Голяма част от 
заведенията обслужват населението на една област или група общини, а специализираните 
заведения обслужват населението на няколко области. Заведенията с национален обхват 
независимо от тяхното местонамиране обслужват населението на цялата страна. 

В броя на медицинския персонал (физически лица) се включват практикуващите в 
лечебните и здравните заведения независимо от ведомствената им подчиненост. Не са 
включени данни за работещите извън страната медицински специалисти и за тези, които не 
работят непосредствено в здравните заведения, напр. във фармацевтичната промишленост. 

За 2018 г. има прекъсване на динамичните редове по отношение на териториалното 
разпределение на лекарите и лекарите по дентална медицина, както и на разпределението на 
лекарите по специалности. Медицинските специалисти, които работят в практики по договор 
с НЗОК, обслужващи повече от една област, респ. община са включени в общия брой на 
медицинските специалисти за страната (областта), но не са разпределени по области 
(общини). 

Разпределението на лекарите по специалности е в съответствие с Наредба № 1 от 22 
януари 2015 г. на Министерството на здравеопазването (изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 23 юли 
2019 г.) и се отнася до практикуваната специалност. От 2018 г. лекарите, работещи в 
практики за специализирана медицинска помощ по договор с НЗОК, са разпределени по 
специалността, по която практикуват. В случай че работят по повече от една специалност, са 
включени в общия брой на лекарите, но не са разпределени по специалности. 

Показателите за осигуреност на населението с болнични легла и с медицински 
специалисти са изчислени с броя на населението в края на годината. 
Повече информация и данни от изследването „Лечебни заведения за болнична и 
извънболнична помощ и здравни заведения“ са достъпни в ИС „Инфостат“ (https://
infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=58) и в сайта на НСИ на следния линк: http://
www.nsi.bg/Здравеопазване/  
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През май 2020 г. в област Ямбол са функционирали 12 места за настаняване с над 10 

легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях 
е 236, а на леглата - 424. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване 
намалява с 33.3%, а леглата в тях с 34.9%. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 
2020 г., е 578, или с 83.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от 
чужденци през май 2020 г. в област Ямбол са Италия - 54.5%, и Обединено кралство - 27.3%. 

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през май 2020 г. 
намаляват с 85.7% в сравнение със съответния месец на 2019 г. и достигат 269. Те са 
реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са реализирали средно по 1.4 нощувки, 
а българските - средно по 2.2 нощувки. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2020 г. е 4.6% и в 
сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 13.7 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	МАЙ	2020	ГОДИНА		
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Приходите от нощувки през май 2020 г. в областта достигат 25 653 лв., или с 82.6% по

-малко в сравнение с май 2019 година. Регистрирано е намаление в приходите както от 
български граждани - със 78.2%, така и от чужди граждани - с 98.6% (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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През 2019 г. в област Ямбол са приключили делата за 728 извършени престъпления. 
Делата за 267 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 338 - с условно осъждане, за 20 - 
с оправдаване, за 7 - с прекратяване, а за 96 - с освобождаване от наказание. 

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 605 извършени 
престъпления, което е с 10.5% по-малко в сравнение с 2018 година. 

През 2019 г. в област Ямбол обвиняеми са били 743 лица, от които: 
 с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 258 лица, или 34.7% от 
 общия брой на обвиняемите; 
 условно осъдени са 362 лица (48.7%); 
 освободени от наказателна отговорност са 98 лица (13.2%); 
 оправдани са 18 обвиняеми лица (2.4%); 
 прекратени са делата на 7 лица (1.0%). 

 

Фиг. 1. Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица 
в област Ямбол през периода 2015 - 2019 година 

 
 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,	ОБВИНЯЕМИ	И	ОСЪДЕНИ	ЛИЦА	
ПРЕЗ	2019	ГОДИНА	В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ		
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Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2019 г. е 620, което е с 14.1% по-
малко в сравнение с 2018 година.  

В структурата на осъдените лица през 2019 г. по видове престъпления  най-голям е 
броят са осъдените за общоопасни престъпления - 233 лица, или 37.6% от общия брой на 
осъдените в област Ямбол. Осъдени за престъпления против собствеността - са 187 лица 
(30.2%) и за извършването на престъпления против дейността на държавни органи, 
обществени организации, и лица, изпълняващи публични функции - 92 лица, или 14.8%. От 
тях за незаконно преминаване през границата на страната (чл. 279 от НК) са осъдени 75 лица. 

 Наказанието „лишаване от свобода” е наложено на 503 души (81.1%) от общия брой 
на осъдените лица с влязла в сила присъда през 2019 г. в област Ямбол. От тях 287 лица 
(57.1% от лишените от свобода) са осъдени на „лишаване от свобода до 6 месеца”. 
Наказанието „пробация” е наложено на 82 лица, а с „глоба” са наказани 32 души. 

Разпределението на осъдените лица по пол и възраст е следното: 
Осъдените мъже са 560 (90.3%), а осъдените жени - 60 (9.7%); 
Най-голям е броят на осъдените от възрастовата група 30 - 39 години - 173 лица, или 

27.9% от общия брой на осъдените; 
Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 36, или 5.8% от всички осъдени. 
 
Фиг. 2. Структура на осъдените лица в област Ямбол през 2019 г. по възраст 
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Методологични бележки 

 
Статистическите данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените 

лица с влезли в сила присъди са на базата на годишни данни, получавани от окръжните, 
районните и военните съдилища и от Специализирания наказателен съд. 

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по 
наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и 
информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. - и на Специализирания 
наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния 
касационен съд. 

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане и осъдените 
лица с влезли в сила присъди. 

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват 
тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година. 

В броя на обвиняемите лица се включват осъдените, условно осъдените, оправданите, 
освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени. 

В броя на осъдените лица се включват всички осъдени лица на някакво наказание, 
включително и условно осъдените. 

В броя на престъпленията, завършили с осъждане се включват всички престъпления, 
завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица. 

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години към момента на 
извършване на престъплението. 

Непълнолетни са навършилите 14 години, но ненавършили 18 години лица. 
Пълнолетни са лицата на възраст 18 и повече години. 
Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените лица. 
Съгласно член 31, ал. 1 и 2 от НК наказателноотговорно е пълнолетно лице, 

навършило 18-годишна възраст, което в състояние на вменяемост извърши престъпление. 
Непълнолетно лице - навършило 14 години, но ненавършило 18 години, е 
наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да 
ръководи постъпките си. 

Данните за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са получени на 
основата на информация от изследвания на Националния статистически институт и данни от 
административен източник - Единната информационна система за противодействие на 
престъпността (ЕИСПП). 
Повече информация и данни от изследването „Престъпления, обвиняеми и осъдени лица“ са 
достъпни в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/
module.jsf?x_2=56) и на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Правосъдие и престъпност“.  
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Безработни лица с право на парично обезщетение могат да започнат собствен бизнес за 
производство на стоки и/или услуги благодарение на насърчителна мярка на Агенцията 
по заетостта. За целта желаещите трябва да представят бизнес проект в бюрото по труда, 
в което са регистрирани. 
В Закона за насърчаване на заетостта е предвидена възможност те да вземат накуп цялото 
дължимо обезщетение за безработица, което да послужи като стартов капитал. Ако преценят, 
че имат нужда от допълнителна подкрепа за стопанската си дейност, може да кандидатстват 
по Националния план за действие по заетостта и да получат средства за квалификация за 
управление на новата си фирма, за сферата, в която е стартиращият бизнес, както и за 
ползване на консултантски услуги. В случай, че имат нужда от персонал и наемат безработно 
лице, ще получават и средства за неговото възнаграждение в размер на минималната работна 
заплата. 
От началото на годината от тези опции са се възползвали 114 безработни. Най-често те са 
отваряли обекти за търговия или услуги като счетоводни, консултантски, фризьорски и други. 
Бизнес в сферата на земеделието са стартирали двама безработни, а други двама са 
организирали своя производствена дейност.  Подробна информация за насърчителната мярка 
на Агенцията по заетостта може да намерите тук. 

БЕЗРАБОТНИ	МОГАТ	ДА	СТАРТИРАТ	СВОЙ	БИЗНЕС	ЧРЕЗ	МЯРКА	НА	
АГЕНЦИЯТА	ПО	ЗАЕТОСТТА	
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Близо 6400 души са започнали работа през първото шестмесечие на 2020 г. в резултат от 
дейността на Центровете за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП). За същия период 
екипите на ЦЗСП са съдействали за включване в обучение на над 250 лица, а почти 6100 
безработни са получили услуги за активно поведение на пазара на труда, напр. 
психологическо подпомагане, работа с кейс-мениджър, участие в Ателие за търсене на работа 
и други. 
Към момента в страната функционират 76 ЦЗСП, които предлагат интегрирана услуга чрез 
взаимодействие между териториалните поделения на Агенцията по заетостта и Агенцията за 
социално подпомагане. В Центровете съвместно работят служители на двете агенции, които 
предоставят пълния набор от услуги за заетост и социално подпомагане чрез комплексно 
обслужване на принципа „едно гише”. На безработните лица и хората, получаващи социални 
помощи, се предлага индивидуализирано консултиране, ориентиране и информиране с цел 
улесняване достъпа до заетост и възможности за социално включване.   
ЦЗСП са изградени в изпълнение на стартиралия през 2017 г. съвместен проект „Лице в лице” 
на Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта и Агенция за 
социално подпомагане. Целта на проекта е още по-ефективна подкрепа на уязвимите групи 
чрез предоставяне на комплексна услуга за преодоляване на препятствията при търсенето и 
започването на работа, превенция на социалното изключване и подобряване качеството на 
живот. Посредством съвместната дейност на екипите на Агенцията по заетостта и Агенцията 
за социално подпомагане се постига по-бързо и качествено обслужване според 
индивидуалните нужди на всеки клиент и увеличаване на удовлетвореността от 
предоставените услуги. 
Повече информация за проект „Лице в лице” и ЦЗСП може да намерите тук. 

Близо	6400	души	са	започнали	работа	през	2020	г.	в	резултат	от	
дейността	на	Центровете	за	заетост	и	социално	подпомагане	
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