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Семейства с деца до 14 години ще имат право на месечна целева помощ по време на 
извънредно положение или извънредна епидемична обстановка в случай, че двамата 
или единият от работещите родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и 
нямат възможност да ползват платен отпуск. Същото право ще имат и родители, които 
отглеждат сами децата си. Това реши правителството с приемането на промени в Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане. За прилагането на новата мярка за подкрепа 
на работещи родители за преодоляване на негативните последици от Ковид-19 
правителството ще осигури 85 млн. лв. 
За семейства с едно дете размерът на месечната помощ ще е равен на минималната работна 
заплата – 610 лв. до края на 2020 г. За семейства с две и повече деца помощта ще е 150 на сто 
от минималната заплата или 915 лв. до края на 2020 г. Помощта ще се отпуска в случай, че 
децата се обучават дистанционно в електронна среда или не посещават детски ясли и детски 
градини, както и предучилищни групи поради въведените ограничения за борба с пандемията 
от коронавируса. 
Право на новата помощ ще имат и семействата, в които двамата или единият от родителите са 
останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или в случай, че размерът 
на обезщетението е по-малък от минималната заплата. Месечна помощ ще могат да получат и 
семейства, в които двамата или единият от родителите се самоосигуряват, но не могат да 
работят поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или 
извънредната епидемична обстановка. За отпускане на помощта средномесечният доход на 
член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението-декларация, следва да 
бъде по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за 
страната (610 лв. за 2020 г.). 
Месечната помощ ще се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни 
семейства, в които има настанени деца, спрямо които е предприета временна мярка за 
закрила по Закона за закрила на детето, ако семействата отговарят и на другите условия за 
отпускане на помощта. 
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Семейства	с	деца	могат	да	получават	месечна	помощ	при	
затворени	детски	градини	и	училища		



 

 

Правителството одобри промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните 
обезщетения за безработица, с които разпоредбите й се привеждат в съответствие е 
промяна в Кодекса за социално осигуряване, приета със Закона за мерките и действията 
по време на извънредното положение. 
С измененията се гарантира непротиворечиво тълкуване на разпоредбите, свързани с 
възможността лицата да подават заявление за отпускане на обезщетение за безработица на 
хартиен носител при регистрация в бюрото по труда. По този начин се намалява 
административната тежест и се подобрява административното обслужване на гражданите. 
Създава се унифицирано заявление, с което всички правоимащи лица по Наредбата заявяват 
желание за отпускане на парично обезщетение за безработица, декларират обстоятелства, 
свързани със спиране, възобновяване, прекратяване и възстановяване изплащането на 
паричното обезщетение за безработица, или промяна на платежната сметка. 
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Приети	са	промени	в	Наредбата	за	отпускане	и	изплащане	на	
паричните	обезщетения	за	безработица		

Правителството	одобри	списък	с	504	иновативни	училища		

Правителството одобри Списъка на иновативните училища в Република България за 
учебната 2020/2021 година. Това са 504 иновативни училища от 183 населени места, от 132 
общини в 28 области, които са одобрени от Комисията за иновативните училища и които 
чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. 
Мотивите за решението са в резултат на представените от училищата в Министерството на 
образованието и науката училищни проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и 
одобрени от родителите на учениците, включени в проекта. Иновациите са насочени към 
разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или 
съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, 
обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване. 
Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност 
до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в 
училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и 
резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с 
личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците. 
В Комисията за иновативните училища участват психолози, социолози, педагогически 
специалисти, представители на научната общност, лица е доказан опит в областта на 
образованието, науката и технологиите. 
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Близо	два	милиона	лева	допълнително	ще	получат	общините	
за	осигуряване	на	дейности	по	национални	програми	за	

развитие	на	образованието	

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 1 902 782 лв., които 
ще бъдат разпределени по бюджетите на общините, за осигуряване на дейности по 
национални програми за развитие на образованието. 
1 799 902 лв. ще бъдат предоставени по НП „Осигуряване на съвременна образователна 
среда”. От тях 1 216 506 лв. са за финансиране на 28 общински профилирани гимназии и 
средни училища, в които през учебната 2020/2021 г. ще се ремонтират, обзавеждат и 
оборудват учебни кабинети и класни стаи за профилирано обучение по физика и астрономия, 
химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. Други 583 396 лв. са 
предвидени по модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по 
пътищата“ (БДП). С тях в 90 детски градини и 181 училища ще бъдат изградени площадки за 
обучение по БДП. 
С предоставените 97 280 лв. по НП „Заедно за всяко дете” ще бъдат включени родителите/
семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в системата на 
предучилищното и училищното образование и с цел да се повиши възпитателният потенциал 
на семейството. 
10 690 лв. се предоставят по модул „Подпомагане на екипите за обхват“. Средствата са 
предназначени за разработване и въвеждане на комплекс от мерки и прилагане на интегриран 
подход за всяко дете, което е идентифицирано като необхванато или е застрашено от отпадане 
от системата на образованието. 
С 86 590 лв. 27 детски градини и 45 училища ще бъдат подпомогнати по втория модул „Добри 
практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното 
образование”. 
5 600 лв. в изпълнение на Национална програма „Мотивирани учители“ са за осигуряване на 
квалифицирани учители, които работят в отдалечени райони или с ученици с понижени 
образователни резултати. Тези учители ще получават допълнително възнаграждение в размер 
на 500 лв. и средства за наем в размер на 200 лв. на месец или възстановяване на транспортни 
разходи. 



 

 

ПОЛИТИКИ	И	ПРОГРАМИ	НА	ПРАВИТЕЛСТВОТО	 БРОЙ	8,	АВГУСТ	2020	
    

Областна	администрация	Ямбол	
www.yambol.government.bg	

		
5 

С	промени	в	Закона	за	устройство	на	територията	се	повишава	
контролът	върху	участниците	в	строителния	процес		

Строителните консултанти няма да могат да сключват договор за изпитвания в 
лаборатории на строителя или на свързани с него лица, когато упражняват строителен 
надзор на строеж, изпълняван от същия строител. Заложено е също при влезли в сила две 
наказателни постановления в рамките на три години да бъде прекратявано удостоверението за 
упражняване на строителен надзор. Това са част от предвижданите промени в Закона за 
устройство на територията (ЗУТ), приети от Министерския съвет. С тях се цели по-ефективен 
контрол върху консултантите и другите участници в строителния процес. 
Дава се възможност Дирекцията за национален строителен контрол да извършва служебна 
проверка на комплексния доклад на консултанта, въз основа на който са одобрени 
инвестиционните проекти и е издадено разрешението за строеж, както и да проверява 
дейностите, извършвани от надзорните фирми. Консултантът вече няма да може да сключва 
договор за строителен надзор, както и за оценяване на съответствието на проекта за строежи, за 
които той или наетите от него физически лица са строители и/или доставчици на машини, 
съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския 
закон, предвиждат още промените. 
Със законопроекта се завишават и изискванията към лицата, които кандидатстват за получаване 
на удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или 
упражняване на строителен надзор. Управителят на юридическото лице, кандидатстващо за 
издаване на удостоверение, трябва да е техническо правоспособно лице, а членовете на органите 
на юридическото лице или едноличния търговец, както и наетите от тях лица трябва да са 
специалисти със завършено виеше образование с образователно-квалификационна степен 
"магистър", да притежават техническа правоспособност по чл. 229, да имат най-малко 5 години 
стаж по специалността и да не са допуснали и/или извършили повече от две нарушения по закона 
и нормативните актове по прилагането му през последните три години. 
С цел ясно определяне на задълженията на консултанта, който упражнява строителен надзор по 
време на изпълнението на строежа, се регламентират неговите функции при завършването на 
строително-монтажните работи и изготвянето на окончателния доклад до възложителя, като 
включително нормативно се определя съдържанието на окончателния доклад. 
Разширява се кръгът на участниците в строителството, носещи административно- наказателна 
отговорност за нарушения на ЗУТ и обособяване на отделен състав за налагане на имуществени 
санкции на юридическите лица и едноличните търговци, респективно на глоби на физическите 
лица, с цел повишаване ефективността на упражняваната дейност и санкционните правомощия. 
Предвиждат се и нови административно-наказателни състави за проектанти и лица, 
упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“, неизпълнили законовите си 
задължения, както и налагането на глоба на правоспособни физически лица, чрез които се 
осъществяват дейностите по оценяване съответствието на проектите и/или строителен надзор на 
строежите за други нарушения на ЗУТ и актовете по неговото прилагане. 
Консултантите ще имат възможност да приведат дейността си в съответствие с новите 
изисквания в срок до една година от влизането в сила на настоящия законопроект. 
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Нов	облик	за	най-голямото	училище	в	община	Стралджа	

Поредната голяма инвестиция в образователна 
инфраструктура в областта. В най-голямото училище 
на община Стралджа СУ"П. Яворов" започва 
мащабен ремонт по проект финансиран от Програма 
за развитие на селските райони. Ремонтът външен и 
вътрешен е на стойност близо 1 млн. лв. 
Областният управител Димитър Иванов поздрави кмета 
на Стралджа Атанас Киров и неговия екип за спечеления 
проект и привлечени средства за общината. "В цялата 
област продължават дейностите по подобряване на 
средата, в която се обучават децата и учениците с държавни и европейски средства", коментира 
областният управител. "Инвестициите в добри условия за обучение са предпоставка за добро 
образование", каза още Иванов. 

Основен	ремонт	на	спортните	зали	на	Градски	стадион	Ямбол	

Министерство на младежта и спорта осигури 
необходимите средства и сключи договор за 
основен ремонт на волейболната зала, залата за 
борба, санитарните помещения в спортната зала на 
Градски стадион Ямбол.  
С това един от ангажиментите на спортния министър 
Красен Кралев и на държавата, поет към ямболските 
спортисти и треньори е изпълнен.  
При последното си посещение в Ямбол министър 
Кралев се запозна със състоянието на спортната 
инфраструктура и с проблемите на местните спортни клубове. Лично видя залите, в които се 
подготвят състезателите и бе категоричен, че държавата ще осигури средства за основен ремонт 
и нормални условия за тренировки и състезания на младите момчета и момичета. 
Предвиденият ремонт, който стартира в най-скоро време, е на стойност над 80 хил.лв. и включва 
основен ремонт на залите вътре в базата на Градския стадион, в това число залата по волейбол, 
тренировъчните и спортни зали по борба. Ще бъде изцяло променено и подобрено състоянието 
на съблекалните и баните на състезателите, които сега са в незадоволително състояние. 
Припомняме, че и тревната настилка на футболното игрище на градския стадион на Ямбол бе 
изцяло подновена със средства от Министерство на младежта и спорта. 
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Работна	среща	на	областния	управител	с	министъра	на	околната	
среда	и	водите	

Министърът на околната среда и водите Емил 
Димитров проведе работна среща с областните 
управители на областите Ямбол и Сливен Димитър 
Иванов и Чавдар Божурски, кметът на Ямбол 
Валентин Ревански и директорите на местните ВиК 
дружества по проблемите на намаляващите водни 
запаси и необходимостта от вземане на 
превантивни мерки за недопускане на водна криза 
през следващите години.  
Към момента Ямбол няма проблем с водоснабдяването. 
Последните няколко години през ГНК 7 /главен напоителен канал/ се извършва оводняване на 
площите около помпена станция Ормана, каза областният управител на област Ямбол. Но ако 
продължава засушаването и липсата на сняг ще се изправим пред проблем и затова са 
необходими превантивни действия, каза Иванов. 
Област Ямбол настоява част от водните количества от язовирите Копринка и Жребчево да се 
връщат в река Тунджа, а да не отиват към Марица, с което ще се подобри оводняването в 
районите на Ямбол и Елхово. 
По искане на министър Димитров ще се проведе съвместна среща на областите Ямбол, Сливен 
и Стара Загора за вземане на конкретни работещи решения. 

Областен	план	с	мерки	при	възникване	на	епидемична	криза	в	
социалните	институции	от	резидентен	тип	

Областният управител Димитър Иванов проведе 
работна среща с ръководството на РЗИ Ямбол и 
МБАЛ "Св. Пантелеймон " относно изготвянето 
на областен план с мерки за превенция и действие 
при възникване на епидемична криза и случаи на 
COVID 19 в социални домове и интегрирани 
здравно-социални услуги за резидента грижа на 
територията на областта.  
Конкретните стъпки и действия при епидемичен 
взрив ще бъдат описани за всеки отделен социален 
дом, в зависимост от неговите специфики, особености и възможности за действие. 
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EK	предлага	да	предостави	511	млн.	евро	финансова	подкрепа	
за	България	в	рамките	на	инструмента	SURE	

Европейската комисия представи на Съвета предложения за решения да бъде предоставена 
финансова подкрепа в размер на 81,4 милиарда евро на 15 държави членки в рамките на 
инструмента SURE.  
SURE може да осигури финансова подкрепа в общ размер до 100 милиарда евро за всички 
държави членки. Комисията предлага на Съвета да одобри предоставянето на финансова 
подкрепа за България от 511 милиона евро. 
След консултации с държавите членки, поискали подкрепа, и след оценка на техните заявления, 
Комисията предлага на Съвета да одобри предоставянето на финансова подкрепа за: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SURE може да осигури финансова подкрепа в общ размер до 100 милиарда евро за всички 
държави членки. Предложенията на Комисията до Съвета относно решения за предоставяне на 
финансова подкрепа възлизат на 81,4 милиарда евро и обхващат 15 държави членки. 
Португалия и Унгария вече представиха официални заявления, които в момента се оценяват. 
Комисията очаква да представи предложение за предоставяне на подкрепа на Португалия и 
Унгария в скоро време. Държавите членки, които все още не са подали официални заявления, 
все още могат да направят това. 
След като Съветът одобри тези предложения, финансовата подкрепа ще бъде предоставена под 
формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия от страна на ЕС за държавите членки. 
Тези заеми ще помагат на държавите членки да се справят с внезапните увеличения на 
публичните разходи за поддържане на заетостта. По-конкретно те ще помогнат на държавите 
членки да покрият разходите, които са пряко свързани с финансирането на националните 
режими на работа при непълно работно време, и други подобни мерки, които са въвели в 
отговор на пандемията от коронавирус, по-специално по отношение на самостоятелно заетите 
лица. 

Белгия 7,8 милиарда евро 
България 511 милиона евро 
Чехия 2 милиарда евро 
Гърция 2,7 милиарда евро 
Испания 21,3 милиарда евро 
Хърватия 1 милиард евро 
Италия 27,4 милиарда евро 
Кипър 479 милиона евро 
Латвия 192 милиона евро 
Литва 602 милиона евро 
Малта 244 милиона евро 
Полша 11,2 милиарда евро 
Румъния 4 милиарда евро 
Словакия 631 милиона евро 
Словения 1,1 милиарда евро 
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Отпускането на заеми на държавите членки в рамките на инструмента SURE ще бъде 
подкрепено от система от доброволни гаранции от държавите членки. Комисията очаква 
процесът на финализиране от страна на държавите членки на споразуменията им за гаранция с 
Комисията да приключи много скоро. 
За повече информация 
Регламент за SURE 
Информационен документ: SURE — Подкрепа за държавите членки с цел защита на 
работещите и поддържане на заетостта 

Половината	от	българските	младежи	живеят	с	родителите	си	
до	34-години	

Напускането на родния дом често зависи от това 
дали младите хора са във връзка или учат, както 
и от нивото на финансовата им (не)зависимост, 
пазара на труда, цените на наемите, но и от 
културни особености 
Половината българи до 34-годишна възраст живеят с 
родителите си, по данни на европейската 
статистическа служба Евростат.  
През 2019 г. делът на младите хора на възраст 25-34 
г., които живеят с родителите си, варира в страните - 
членки на ЕС, от под 10% в Дания (4%), Финландия 
(4.8%) и в Швеция (5.7%) до над половината в Словакия (56,4%), Гърция (57,8%) и Хърватия 
(62%).  
 В България делът на младите хора до 34-годишна възраст, които живеят с родителите си, е 
48.8 на сто за миналата година, показват данните. 
Напускането на родния дом често зависи от това дали младите хора са във връзка или учат, 
както и от нивото на финансовата им (не)зависимост, пазара на труда, цените на наемите, но 
и от културни особености. Средно в евросъюза младите напускат семейната къща на 26.2 
години, сочат данните за 2019 г. 
Но тази възраст варира значително в отделните държави. 
Най-млади напускат дома шведите (17.8 г.), датчаните (21.1 г.) и финландците (21.8 г.). 
Докато в южните страни членки младите хора се преместват да живеят самостоятелно на 
около 30-годишна възраст. Най-дълго при родителите си остават хървати (31.8 г.) и словаци 
(30.9 г.). Следват италианци (30.1 г.) и българи, които се изнасят средно на 30-годишна 
възраст. 
Мъжете остават по-дълго в дома на родителите от жените в почти всички страни членки. 
Единственото изключение е Люксембург. 
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Следвайки държавната политика в за ограничаване изменението на климата и в 
съответствие с разпоредбите на чл. 57 и § 4 от Преходните и заключителни разпореди на 
Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) и приложимите Решения на МС, 
Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отговаря за набирането, одобряването и 
възлагането на изпълнението на проекти за насърчаване използването на електрически 
превозни средства в обществения сектор. С правителствени решения от 2016 и 2017 г. част 
от средствата, постъпили от ранните търгове на емисии на парникови газове са 
предоставени на Националния доверителен екофонд за финансиране на проекти за 
закупуване на електрически превозни средства по Инвестиционната програма за климата 
(ИПК). 
Целта на Схемата за насърчаване на използването на електрически превозни средства (СЕМ) е да 
допринесе за изпълнение на политиките на страната в три направления на опазване на околната 
среда: 
 Подобряване качествата на атмосферния въздух; 
 Намаляване на емисиите на парникови газове; 
 Намаляване нивата на шумовото замърсяване в населените места. 
Схемата на НДЕФ е първата такава схема, която цели да насърчи използването на 
електромобили от централната и териториална администрация на изпълнителната власт. 
Допустимите бенефициери по нея са централната администрация и нейните териториални 
подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за 
финансиране максимум на три превозни средства. 
Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, независимо от 
цената, на която то се закупува. Изисква се доставчикът да е избран в съответствие с 
изискванията на Закона за обществените поръчки. 
Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили e  в размер на: 
 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория 

М1 и N1 (4+1 места); 
 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства 

категория M1 и N1 (4+1 места). 
 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория 

L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на 
обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но 
не повече от 3 000 (три хиляди) лева. 

 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 
6+1 места), категория М1 или N1 

 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства 
категория М2 и N2. 

  

Нова	покана	в	схемата	за	насърчаване	използването	на	електрически	
превозни	средства	в	рамките	на	Инвестиционна	програма	за	климата	

на	Националния	доверителен	екофонд	
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До момента са отправяни 8 покани за прием на документи по СЕМ на ИПК, през периодите на 
които са подадени 77 проектни предложения. От тях към момента са окончателно изпълнени 25 
проекта със стойност на изплатената субсидия  -  624 004,40     лв. По изпълнените проекти са 
закупени 24 изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места) и 7 за 
хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места) и 3 изцяло 
електрически превозни средства категория L7e. 
От общият размер на средствата за финансиране на проекти по СЕМ по приложимите 
постановления на МС, остатъчния ресурс за разплащане в това число и по изпълнявани проекти 
към 01.09.2020 г. е 1 259 472.00 лв. В процес на изпълнение са 32 проекта със стойност на 
заявената субсидия 1 000 001. 80 лв. 
Всички необходими за кандидатстване документи за кандидатстване са публикувани в раздела 
„Документи“, към програмата  Инвестиционна програма за климата – електромобили на сайта на 
НДЕФ.  - http://ecofund-bg.org. 
Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 01.09.2020 г. и е с краен срок на 
приемане на документи 30.10.2020 г. 

#JuvenesTranslatores	Млади	преводачи	в	училищата	на	ЕС	-	започна	
регистрацията	за	конкурса	през	2020	г.	

Европейската комисия обяви началото на своя ежегоден конкурс за превод за ученици от 
горния курс в цяла Европа — Juvenes Translatores. От обяд на 2 септември училища от 
всички държави — членки на ЕС, имат възможност да се регистрират онлайн, за да могат 
учениците им да участват в конкурса наред с връстниците си от други държави от ЕС. Тази 
година младите участници ще трябва да преведат текст на тема „Да намерим пътя си в трудни 
времена — заедно сме по-силни“. 
Участниците ще могат да превеждат между всеки два от 24-те официални езика на ЕС (552 
възможни езикови комбинации). В миналогодишния конкурс учениците използваха общо 150 
различни езикови комбинации. 
Регистрацията на училищата, която е първият от двата етапа на процеса, е открита до 
обяд на 20 октомври 2020 г. Учителите могат да регистрират своите училища на всеки от 24-те 
официални езика на ЕС. 
Победителите — по един за всяка държава — ще бъдат обявени в началото на февруари 2021 г. 
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През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на 
област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 7 жилищни сгради с 8 жилища в тях и 
1 961 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 33 други сгради с 9 277 кв. м РЗП (фиг.1).  

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищните 
сгради намаляват с 30.0%, жилищата в тях - с 65.2%, а общата им застроена площ - с 27.9%. 
Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат ръст от 94.1%, но общата им 
застроена площ намалява с 26.1%. 
В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови 
жилищни сгради намаляват с 41.7%, жилищата в тях - с 86.7%, а общата им застроена площ -  
с 68.4%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са по-малко с 2.9%, а 
съответната им РЗП - с 14.4%.  
 

Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради 
в област Ямбол по тримесечия 

 
 
 

Пловдив - 244, София (столица) - 210, Варна - 145, София - 113, и Бургас - 86. Най-
много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 843, Пловдив - 1 
109, Варна - 913, Кърджали - 377, и Бургас - 340.  

 
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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През второто тримесечие на 2020 г. на територията на област Ямбол е започнал 
строежът на 9 жилищни сгради с 22 жилища в тях и с 3 164 кв. м РЗП и на 28 други 
сгради с 13 373 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите нови жилищни сгради се 
запазва, жилищата в тях са повече с 4.8%, а тяхната разгъната застроена площ - с 32.1%. 
Започнатите други видове сгради се увеличават над два пъти, докато общата им застроена 
площ намалява с 24.4%. 

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са 
повече с 50.0%, докато броят на жилищата в тях намалява с 56.0%, а общата им застроена 
площ - с 34.4%. Започнатите други видове сгради нарастват с 12.0%, но тяхната РЗП намалява 
с 4.5%. 

Методологични бележки 
 

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и 
започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните 
администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради 
според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като 
индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната. 

Видовете сгради се посочват в съответствие с Класификацията на сградите и 
строителните съоръжения (КСС - 2001) и се подразделят на: 

Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за 
жилищни цели за постоянно обитаване. 
Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват: 

административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и 
други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, 
правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини); 
други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни 
дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, 
селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване 
(хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.) 

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на 
всички етажи по външни измерения. 

 
 



 

 

	РЕГИОНАЛНА	СТАТИСТИКА	 БРОЙ	8,	АВГУСТ	2020	
    

Областна	администрация	Ямбол	
www.yambol.government.bg	

		
14 

 
По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените 

в експлоатация жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2020 г. е 11, а 
новопостроените жилища в тях са 13. Спрямо второто тримесечие на 2019 г. сградите са с 5 
повече, или с 83.3%, а жилищата в тях се увеличават с 5, или с 62.5% (фиг. 1). 

 
Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

в област Ямбол по тримесечия  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто 

тримесечие на 2020 г. със стоманобетонна конструкция са 54.5%, с тухлена - 36.4%, а с 
панелна - 9.1%. 

Най-висок е делът на новопостроените жилища с четири стаи (38.5%), а най-нисък на 
тези с две стаи (7.7%). 

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 
2020 г. е 1 744 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2019 г. се увеличава със 130.7%. 

Жилищната площ също се увеличава - със 103.7% и достига 1 200 кв. метра (фиг. 2). 
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 94.5 кв. м 

през второто тримесечие на 2019 г. на 134.2 кв. м през същото тримесечие на 2020 година. 

ВЪВЕДЕНИ	В	ЕКСПЛОАТАЦИЯ	НОВОПОСТРОЕНИ	ЖИЛИЩНИ	СГРАДИ	И	ЖИЛИЩА	В	
ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	ВТОРОТО	ТРИМЕСЕЧИЕ	НА	2020	ГОДИНА	

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ	ДАННИ)	
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Фиг. 2. Обща полезна и жилищна площ1 на въведените 
в експлоатация новопостроени жилища в област Ямбол по тримесечия  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Вкл. кухни над 4 кв. м.  
 

Методологични бележки 
 

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени 
на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации. 

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен 
приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба № 
2/31.07.2013 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, 
столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и 
библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв. м. 
До 31.12.2019 г. площта на кухните с площ над 4 кв. м се разглежда отделно. 

Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и 
кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, 
антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения 
(сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.  

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната 
площ. 

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

Повече информация и данни за въведените в експлоатация новопостроени жилищни 
сгради и жилища могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: 
http://www.nsi.bg/Жилищен фонд/. 
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През юни 2020 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 

легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в 
тях е 351, а на леглата - 629. В сравнение с юни 2019 г. общият брой на местата за 
настаняване намалява с 15.0%, а леглата в тях - с 10.3%. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 
2020 г., е 1 565, или с 59.0% 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 юни 2020 г. в област Ямбол са следните държави: Гърция, Словения и Чешка 
република - по 15.7%, Германия и Полша - по 11.1% и Нидерландия - 10.2%. 

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през юни 2020 г. 
намаляват с 57.5% в сравнение със съответния месец на 2019 г. и достигат 830. Те са 
реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 35, а пренощувалите 
българи - 795. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.1 нощувки, а българските - 
средно по 1.8 нощувки. 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2020 г. е 8.5%, като намалява с 
10.1 процентни пункта в сравнение с юни 2019 година (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	ЮНИ	2020	ГОДИНА	
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 Приходите от нощувки през юни 2020 г. в областта достигат 67 762 лв., или с 57.8% по-
малко в сравнение с юни 2019 година. Регистрирано е намаление в приходите както от 
български граждани - с 46.7%, така и от чужди граждани - с 87.9% (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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По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по 
трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2020 г. са 27.7 
хиляди. Спрямо края на март 2020 г. наетите лица намаляват с 0.4%, а в сравнение със същия 
период на предходната година с 0.7%. 

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 г. в 
обществения сектор са 6.9 хил., а в частния - 20.8 хиляди. Спрямо края на март 2020 г. 
наетите лица в обществения сектор се увеличават намаляват - с 0.8%, а в частния сектор - с 
2.2%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения 
сектор се увеличават с 2.5%, докато в частния намаляват -  с 1.7%. 

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на юни 2020 г. показва 
най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в 
дейностите „Преработваща промишленост“ - 30.4%, „Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети“ - 15.4%, „Образование“ и „Селско, горско и рибно стопанство“ - по 9.1%. 

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за април 2020 г. е 993 
лв., за май - 1 045 лв., и за юни - 1 064 лева. 

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата е 1 034 лв., като 
спрямо предходното тримесечие се увеличава с 2.7%, а  спрямо същия период на предходната 
година - с 6.7%. Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол е с 303 лв. по-ниска 
от същия показател за страната. 

В обществения сектор получават средно 1 266 лв., а в частния - 953 лева (фиг. 1). 
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в 
обществения сектор нараства с 15.5%, а в частния - с 2.8%. 
 
 

Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата в област Ямбол  
по сектори и тримесечия 

 
 

НАЕТИ	ЛИЦА	И	СРЕДНА	БРУТНА	РАБОТНА	ЗАПЛАТА	В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ		
ПРЕЗ	ВТОРОТО	ТРИМЕСЕЧИЕ	НА	2020	ГОДИНА	
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Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2020 
г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите 
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 
горива“, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Образование“. 
           Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и 
ресторантьорство“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Операции с недвижими 
имоти“. 

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г., 
област Ямбол е на 16-то място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането 
в областите София (столица) - 1 822 лв., Враца - 1 280 лв. и София - 1 247 лв., а най-ниско в 
областите Благоевград - 886 лв., Видин - 916 лв. и Силистра - 938 лева. 

 
Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по области 
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Методологични бележки 

 
Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното 

време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва 
текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. 

Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка 
от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: 
териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, 
размер на предприятието според броя на наетите лица. 

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, 
средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да 
бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/
данни. 
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През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече 
навършени години в област Ямбол е 49.9 хил., от които 27.7 хил. са мъже, а 22.1 хил. са 
жени. В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава 
с 6.9%. 
 Коефициентът на заетост в област Ямбол през второто тримесечие на 2020 г. е 
50.1% (при 52.0% за страната), съответно 57.3% за мъжете и 43.3% за жените. В сравнение с 
второто тримесечие на 2019 г. този коефициент нараства с 3.7 процентни пункта, при мъжете - 
с 1.8 процентни пункта, а при жените - с 5.5 процентни пункта. По коефициент на заетост 
област Ямбол се нарежда на тринадесето място в страната след област Перник и преди област 
Хасково.  

Фиг. 1. Коефициент на заетост за населението 
на възраст 15 и повече навършени години по тримесечия 

 
 
 

  
 През второто тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години 
са 47.5 хил., като 26.0 хил. от тях са мъже, а 21.5 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в 
тази възрастова група се увеличава с 5.6% спрямо същия период на предходната година.  
 Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 
67.1%, съответно 71.2% за мъжете и 62.9% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 
2019 г. този коефициент се увеличава с 4.5 процентни пункта, при мъжете - с 0.7 процентни 
пункта, а при жените - с 8.8 процентни пункта.  
 

ОСНОВНИ	РЕЗУЛТАТИ	ОТ	НАБЛЮДЕНИЕТО	НА	РАБОТНАТА	СИЛА	
В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	ВТОРОТО	ТРИМЕСЕЧИЕ	НА	2020	ГОДИНА	
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Методологични бележки 

 
Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като 

осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и 
повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната. 

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

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

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

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

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

Данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на 
извадката (стохастични грешки). 
Повече информация за наблюдението на работната сила може да се намери на интернет 
страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Наблюдение на работната сила/.  
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РЕГИСТРИРАНА БЕЗРАБОТИЦА 

По данни на статистиката в системата на Агенцията по 
заетостта регистрираните безработни лица в бюрата по 
труда от Ямболска област в края на месец юли са 4146. В 
сравнение с месец юни 2020 г. има продължение на темпа 
на намаление на безработните – с 478 лица (10%), но 
спрямо м. юни 2019 г. те са със 1279 души повече като 
резултат от извънредното положение в страната поради 
епидемията от COVID 19. Равнището на регистрирана 
безработица е 7.4 % и в сравнение с юни 2020 г. 
стойността на показателя намалява с 0.9 п.п. 

 
Във всички общини се отчита намаление на броя на 
регистрираните безработни лица спрямо предходния месец 
в резултат на възстановяване на икономическите дейности 
след края на извънредното положение – спадът общо за 
областта е с 10% в сравнение с м. юни 2020 г. Най-
сериозно е намалението в най-голямата община – Ямбол – 
с 325 души (15%), а в останалите 4 общини спадът е от 2 
до 83 души. 

СТРУКТУРА НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ГРУПИ НА 
ПАЗАРА НА ТРУДА  

През юли 2020 г. безработните от наблюдаваните групи в 
неравностойно положение на пазара на труда имат следния 
дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. - 
4.8%, 200 лица; младежи до 29 г. - 11.7%, 486 лица; 
продължително безработни - 19.5%, 809 лица; лица без 
квалификация - 54.7%, 2268; лица с основно и по-ниско 
образование - 45.9%, 1903, лица с увреждания - 5.6%, 
233. 

 

* Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното 
население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г. 

Данни по общини 

Информация	за	пазара	на	труда	в	ЯМБОЛСКА	ОБЛАСТ,	Юли	2020	г.		

РАВНИЩЕ НА  
БЕЗРАБОТИЦА 

 

  

  

БРОЙ БЕЗРАБОТНИ 
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ВХОДЯЩ ПОТОК БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА 

Краят на извънредното положение се отрази върху броя на 
новорегистрираните безработни още в рамките на м.май и през 
м.юли среднодневният им е 24 души, докато през м.април 
среднодневно са се регистрирали по 75 души. Общият брой на 
новорегистрираните безработни през месец юни е 563 (при 502 
през м.юни), като липсват заявили при регистрацията си в 
бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на 
COVID-19. 

Секторното разпределение на новорегистрираните според 
последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от 
сектор Преработваща промишленост (18%), Търговия (10%), 
Хуманно здравеопазване и социална работа (9%). Като търсещи 
работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали 
трудова дейност през последните години. 

 

 ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И  
     ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ 

През м.юли, третия месец след края на извънредното 
положение, броят на постъпилите на работа безработни лица 
остава значителен: за месеца те са 482 души и са с 29% 
повече от постъпилите на работа през същия месец на 2019 
г. в областта (373 души). 

Работа на субсидирани работни места са започнали 32 лица 
от рисковите групи – 5 по насърчителни мерки, 14 по 
програми за обучение и заетост и 13 по схеми на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния 
пазар на труда през юли са 343. Най-голям дял свободни 
работни места са заявени в административни и спомагателни 
дейности (47%); преработващата промишленост (21%); 
образование (9%); търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети (5%); хотелиерството и ресторантьорството 
(4%). 

Най-много работни места са обявени за позициите: 
манипулант в промишлеността, монтажник на кабели, учител, 
машинен оператор  и др. 
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АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА 

След изтичане на извънредното положение бяха възстановени и присъствените форми на 
обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд. В 
стартиралите през месец юни проекти за обучение и заетост на безработни лица, финансирани 
по Закона за насърчаване на заетостта, са включени общо 151 безработни, регистрирани в 
бюрата по труда от област Ямбол, за придобиване на професионална квалификация и ключови 
компетентности, от които 51 през м.юли. 

МЕРКИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 
БЕЗРАБОТИЦАТА. 

От 15 юли 2020 г. стартира приемът на заявления от работодатели за предоставяне на средства 
за запазване на заетостта на работниците и служителите съгласно новия дизайн на мярката „60 
на 40“ - по реда на ПМС 151/26.06.2020 г. До края на месец юли в бюрата по труда от област 
Ямбол са подадени 14 заявления от работодатели за получаване на средства за 663 работници. 

От началото на месец юли започна приемът на заявления от работодатели и самоосигуряващи 
се лица за получаване на компенсации по новата мярка за секторите „Транспорт“, 
„Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост 
в отговор на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 г. – изплащане на 290 лв. месечно за работник/самоосигуряващ се за срок 
до 6 месеца в периода юли – декември 2020 г. През юли в бюрата по труда от област Ямбол са 
постъпили 6 заявления за 18 лица. 

Третата мярка от пакета "Заетост х3" стартира също от началото на юли и дава възможност на 
работодатели да кандидатстват в бюрата по труда за наемане на безработни - процедура 
„Заетост за теб“ на ОП РЧР. Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно 
работно време за период до 3 месеца, в който се покрива минималната работна заплата и 
осигурителните вноски за сметка на работодателя. От подадените заявки през м.юли са 
одобрени 43 за наемане на 123 безработни лица  
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 БЕЗРАБОТИЦАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ КЪМ 31.07.2020 година 
 
 

 
 
Регистрирани безработни лица по образование и професионална квалификация в 
област Ямбол 
 

 
 
 

  Болярово Елхово Стралджа Тунджа Ямбол ОБЩО 
Активни лица 1412 6906 4328 7040 36093 55779 

Регистрирани 
безработни 

225 1029 435 616 1841 4146 

Равнище на без-
работицата % 

15,93 14,90 10,05 8,75 5,10 7,43 

ПОКАЗАТЕЛИ ВСИЧ-
КО 
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. 
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Р  
 4146 414 1829 1399 544 1359 1110 768 2268 

 :  2395 264 1037 785 270 824 614 463 1318 
с нам. работоспо-

собност 233 22 142 111 29 40 78 60 95 

до 29г. 486 49 205 113 92 140 85 82 319 
1.Р .  1-  

 511 69 174 106 53 215 78 99 334 

О  :  255 38 82 45 24 111 33 50 172 
с нам. работоспо-

собност 21 2 9 3 4 6 2 3 16 

до 29г. 198 23 67 35 30 78 24 36 138 
2.Р .  2-  

 503 71 234 154 57 141 104 128 271 

О  :  262 42 117 77 20 83 52 69 141 
с нам. работоспо-

собност 19 3 12 8 0 4 4 7 8 

до 29г. 116 14 52 24 24 26 16 24 76 
2.Р .   2 

 3132 274 1421 1139 434 1003 928 541 1663 

О  :  1878 184 838 663 226 630 529 344 1005 
с нам. работоспо-

собност 193 17 121 100 25 30 72 50 71 

до 29г. 172 12 86 54 38 36 45 22 105 
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ЦЕЛ 
Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поети и 
писатели, чието творчество носи духа на нашето време, творчество, търсещо и отговарящо на 
многобройните въпроси, които съвремието поставя. 
РЕГЛАМЕНТ 
Националният конкурс „Станка Пенчева” се провежда на всеки две години и се финансира от 
бюджета на Община Стралджа, дарители и други източници и се оповестява в печатни и 
електронни медии, както и в сайта на Община Стралджа. 
Конкурсът се провежда в следните направления поезия – стихотворение /до три броя/ проза – 
кратък разказ или есе / до три броя и до 5 машинописни страници/. 
Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси. 
Материалите за участие се изпращат до 20 октомври 2020г. на адрес: 
гр. Стралджа, ул. „Хемус” №12, Община Стралджа / за Национален конкурс „Станка Пенчева” /. 
Конкурсът е анонимен, в плик се поставя по-малък запечатан плик с данните на автора и кратка 
анотация на творчеството на кандидата. 
Конкурсните произведения ще бъдат оценявани от компетентно жури. Членовете на журито ще 
работят независимо един от друг по следните критерии: 
– Оригиналност и творчески подход; 
– Езикова и стилистична култура; 
– Графично оформяне на творбите. 
НАГРАДИ 
Ще бъдат връчени по три награди ( I, II и III- та) за всяко от направленията 
І място – грамота и парична награда 
ІІ място – грамота и парична награда 
ІІІ място – грамота и парична награда 
Предвидена е и специална награда – приз Станка Пенчева от Кмета на общината. 
Предвид извънредната епидемична обстановка, в която се намира страната ни, поради 
разпространението на коронавирус към настоящия момент не се предвижда Националният 
конкурс „Станка Пенчева” да завърши с литературно четене на наградените творци и затова 
резултатите от конкурса ще бъдат обявени на официалния сайт на община Стралджа. Авторите 
на наградените творби ще бъдат уведомени за класирането. 
Всички участници в конкурса трябва да предоставят на организаторите и удостоверение за 
разкрита при дадена банка сметка, предвид това, че паричните награди на победителите ще се 
превеждат само по банков път. 
Организаторите си запазват правото за промени, относно обявяването на резултатите и 
литературното четене, предвид извънредната епидемична обстановка, за което всички 
участници ще бъдат уведомени своевременно. 
За справки и допълнителна информация по условията за участие в конкурса: 
тел. 04761/64-67, 04761/64-68, моб. тел.: 0885599424. 
Източник: Община Стралджа 

	
 ДЪРВОТО НА ЖИВОТА — ПЕТО ИЗДАНИЕ  

Пети Национален литературен конкурс „Станка Пенчева” под 
надслов „Дървото на живота” – Стралджа 2020  

 
Петият Национален литературен конкурс „Станка Пенчева” се организира от 
Община Стралджа под патронажа на Кмета на общината и е част от програмата 
на тържествата, посветени на празника на общината – 8 ноември и нейния 
покровител Свети Архангел Михаил. Той се посвещава на голямата българска 
поетеса Станка Пенчева, родена на 9 юли 1929 г. в гр. Сливен и прекарала 
детството си в с. Воденичане, общ. Стралджа, където се намира бащиния й дом. 
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