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Възлагане на нови кадастрална карта и регистри, подобрено качество на услугите и 
развитие на информационната система са приоритет за 2020 година. До края на 2019 г. са 
одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за 101 787 кв. км, представляващи 
91,70 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 17,057 млн. 
недвижими имота. С одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри са всички 
населени места от 38 общини. Обхванати от кадастъра са областните градове, 131 общински 
центъра, 837 населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, 
включително Черноморското крайбрежие и планинските курорти. 
Това става ясно от приетия от Министерския съвет Отчет за дейността по създаването на 
кадастъра и имотния регистър през 2019 година. Заедно с него е приета и Програма по създаване 
на кадастъра и имотния регистър през 2020 г. В нея като приоритет е определено приключването 
на дейностите по преобразуване на картата на възстановената собственост, възлагане създаването 
на нови кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), подобряване на тяхното качество и 
това на предоставяните кадастрални услуги. Поддържането и развитието на информационната 
система на кадастъра е също сред целите в Програмата. 
През тази година ще продължат дейностите по обявените в края на октомври 2019 г. процедури за 
възлагане на обществени поръчки за създаването на КККР на урбанизираните територии, 
попадащи в землищата на 265 населени места. Ще продължи изработването и одобряването на 
КККР на землищата на 23 населени места и урбанизираните територии на 329 населени места, 
попадащи в 16 области. 
През 2020 г. Агенцията по геодезия картография и кадастър ще продължи надграждането и 
развитието на информационно-комуникационната си среда и интеграцията на информационните 
процеси, което е една от основните предпоставки за успешно реализиране на електронното 
управление и предоставянето на електронни административни услуги. Административната 
информационна система КАИС трябва да се развие до среда, която обхваща и контролира всички 
процеси по достъпа до данните и предоставяне на услугите от всички ресурси. 
Предвижда се Агенцията по вписванията да доразвива Интегрираната информационна система за 
кадастър и имотен регистър, обслужваща дейността на службите по вписванията и адаптирането 
й към промените в нормативната уредба. Ще продължи въвеждането на стари актове в 
информационната система за попълване на информационния масив. 
В подсистемата „Имотен регистър” на Интегрираната информационна система за кадастър и 
имотен регистър е заложено осигуряването на поддръжка, дигитализация на документи, 
съхранявани в архивите на 113-те служби по вписванията към Агенцията по вписванията, 
оптимизиране разпределението на работа, повишаване ефективността на служителите и 
сигурността на информацията. 
Агенцията по вписванията през настоящата година ще продължи изпълнението на проект 
„Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на 
допълнителни е-услуги“ по Оперативна програма „Добро управление“. Чрез него ще бъдат 
реализирани минимум 9 нови електронни услуги, както и разработването на проект на Наредба за 
условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра 
и на имотния регистър и за прекия достъп до обмена на данните между тях и други 
специализирани информационни системи. 
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Близо	92	%	от	територията	на	страната	са	обхванати		
от	кадастъра		



 

 

Правителството определи линията на бедност за 2021 г. Размерът й ще е 369 лв. - с 6 лв. 
по-висок в сравнение 2020 г. Сумата е определена в съответствие с Методиката за 
определяне на линията на бедност за страната. 
Определеният размер от 369 лв. отразява потреблението на най-ниско доходните групи от 
населението и индекса на цените на малката по състав кошница и е в съответствие с 
намаления икономически ръст и предприетите бюджетни разходи за преодоляване на 
икономически и социални последствия от Ковид 19. 
С определянето на линията на бедност от 369 лв. за 2021 г. финансовата подкрепа за около 
670 000 хора с трайни увреждания ще нарасне с 1,9% и ще запази покупателна си способност 
при очаквана инфлация от 0,1% през 2020 г. 
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369	лв.	ще	е	линията	на	бедност	за	страната	през	2021	г.	

Правителството	прие	реформата	в	областта	на	електронните	
съобщения		

Правителството прие нови правила в областта на електронните съобщения за насърчаване 
на разгръщането на мрежови технологии от следващо поколение, за стимулиране на 
иновациите и за укрепване на защитата на потребителите. 
Промените в Закона за електронните съобщения въвеждат изискванията на Европейския кодекс 
за електронните съобщения. Измененията и допълненията включват мерки за насърчаване на 
конкуренцията и за стимулиране на инвестициите в мрежи с много голям капацитет. Обхванати 
са области като управление на радиочестотния спектър, достъп на операторите до мрежите и 
симетрично регулиране на всички доставчици на мрежови услуги в специфични ситуации. 
Правилата за защита на потребителите ще се прилагат и за услуги, предоставени по интернет, 
като приложения за обмен на съобщения. 
Заложено е създаване на система за предупреждение на чрез европейския номер за спешни 
повиквания 112. Чрез нея ще се изпращат съобщения към мобилните телефони на хората в 
случай на природно бедствие, терористично нападение или други сериозни извънредни ситуации 
в техния район. 
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Министерският	съвет	прие	Закон	за	изменение	и	допълнение	
на	Закона	за	защита	от	шума	в	околната	среда		

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение в Закона за защита от 
шума в околната среда. Промените осигуряват прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1010 
на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в 
съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано 
с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/EQ, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 
2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) 
№338/97 и (ЕО) №2173/2005 на Съвета и Директива 86/278/ЕИО на Съвета (Регламент 
(ЕС) 2019/1010), поради което е включен в Плана за действие за 2020 г. с мерките, 
произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. 
С приемането на законопроекта, осигуряващ прилагането на член 2 на Регламент (ЕС) 
2019/1010, ще се осигури: 
 Засилване участието на обществеността и гарантиране достъпността на данните за шума 

в околната среда, както и за неговите вредни за човешкото здраве ефекти, чрез 
осигуряване разпространението на информацията в съответствие с Директива 2003/4/ЕО 
и с Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), които са въведени в националното ни 
законодателство чрез: Закона за достъп до обществена информация, Закона за опазване 
на околната среда и Закона за достъп до пространствени данни. 

 Осигуряване на достатъчно време за провеждане на обществени консултации при 
изготвянето на плановете за действие към шумовите карти чрез отлагане с една година 
на срока за докладването им, като по този начин периодът между изготвянето на картите 
и на плановете се променя на две години. По този начин срокът на четвъртия кръг за 
преразглеждане или актуализиране на плановете за действие ще бъде отложен 
еднократно и ще бъде 18 юли 2024 г., след което на всеки пет години. 

 Регламентиране на начина на докладване на информацията от шумовите карти и от 
плановете за действие до Европейската комисия посредством предаването й само по 
електронен път в задължително хранилище но данни. 

При подготовката на законопроекта беше извършен и детайлен анализ на разпоредбите на 
закона и практиката по прилагането му. В тази връзка са предложени допълнения и корекции, 
които имат за цел постигане на по-голяма яснота относно процедурите по изготвяне и 
одобряване на шумови карти и планове за действие, както и с последващото докладване на 
информацията от тях до Европейската комисия. 
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Одобрени	са	последващите	ангажименти	на	страната	ни	за	Валутния	
механизъм	II	и	присъединяването	ни	към	еврозоната	и	

	план	за	действие	по	тях	

Правителството одобри последващите ангажименти, които страната ни следва да 
изпълнява след присъединяването към ERM II и Банковия съюз, считано от 10 юли 2020 г., 
както и План за действие с конкретни мерки по тях. 
След като на 1 юли 2020 г. беше одобрен от МС проектът на ангажиментите, министърът на 
финансите проведе преговори по тях с европейските партньори, включително и с членовете на 
еврогрупата и представителите на Дания. 
Договорените последващи ангажименти не се различават съществено от тези, одобрени от 
правителството като основа за водене на преговори. Те са естествено продължение и 
надграждане на вече предприетите, преди присъединяването ни към ERM II, мерки, както и на 
продължаващите реформи в областите на небанковия финансов сектор, рамката за управление на 
държавните предприятия, рамката по несъстоятелността и рамката за борба с изпирането на 
пари. Заложени са и мерки за адресиране на констатираните правни несъответствия в 
Конвергентните доклади на ЕЦБ и ЕК от 2020 г. 
Изпълнението на Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на последващите 
ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II ще бъде 
част от условията за последващото приемане на страната ни в еврозоната и въвеждане на еврото, 
след изпълнение на всички критерии за конвергенция, в съответствие с член 140 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 

Правителството	прие	годишен	доклад	за	състоянието	и	развитието	на	
научните	изследвания	за	2019	г.		

Министерският съвет прие Годишен доклад за състоянието и развитието на научните 
изследвания в научните организации и висшите училища в страната за 2019 г. Той съдържа 
анализ на състоянието на научните изследвания и на международното научно сътрудничество в 
съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република 
България (2017-2030), както и програма за следващата година, включваща целите и мерките за 
осъществяването им. 
Анализът е изготвен на основата на предоставена информация от висшите училища, институтите 
на Българската академия на науките, Селскостопанската академия, Националния институт по 
метеорология и хидрология, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ както и от Фонд „Научни изследвания“. Той включва преглед на 
финансирането, развитието на човешки ресурси в системата на научните изследвания, 
научноизследователската инфраструктура и европейското и международното сътрудничество в 
областта на науката. Основна цел на документа е да бъдат подпомогнати съответните държавни 
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Правителството	прие	промени	за	начина	на	финансиране	на	превоз	за	
собствена	сметка	и	специализиран	превоз	на	деца	и	ученици	с	

автомобилен	транспорт	

Правителството прие промени за начина на финансиране на превоз за собствена сметка и 
специализиран превоз на деца и ученици с автомобилен транспорт, при условията на чл. 
283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. 
Във връзка с извънредното положение от месец март 2020 г. и продължаващата извънредна 
епидемиологична обстановка, срещу разпространението на COVID-19 се налага приемането на 
предложените изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за предоставяне на 
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени 
пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за 
определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по 
нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и 
други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. 
В промените е предвидено при извънредни обстоятелства, при които присъственият 
образователен процес през учебната 2020/2021 година в детските градини и училищата е 
преустановен, да се отпускат средства за условно постоянни разходи в размер до 60% от 
заявените суми за периода на преустановяване на учебния процес, при превоз за собствена 
сметка и в размер до 50% от заявените суми за периода на преустановяване на учебния процес, 
при специализиран превоз с автомобилен транспорт. 
Промяната в Наредбата се налага, тъй като превозът за собствена сметка и специализираният 
превоз с автомобилен транспорт обслужват 60% от всички маршрути. За да бъде гарантиран 
безплатният превоз на децата и учениците, е необходимо да бъдат запазени, както работните 
места на водачите, така и финансовата стабилност на транспортните предприятия, извършващи 
специализиран превоз с автомобилен транспорт. 
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Правителството	одобри	законопроект	за	промени	в	Закона	за	
физическото	възпитание	и	спорта		

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
физическото възпитание и спорта. Основната цел на предложения законопроект е 
привеждането му в съответствие със Световния антидопингов кодекс 2021, който влиза в 
сила от 01.01.2021 г. Предлаганият законопроект е съгласуван със САА и отразява 
направените от нея предложения. 
Допълнението в чл. 31, ал. 5 от ЗФВС изяснява минималните основни принципи, приложими за 
органите за изслушване (Дисциплинарната комисия и Българският спортен арбитраж към 
Българския олимпийски комитет), съгласно чл. 8.8 от Международния стандарт за управление 
на резултатите. 
Измененията в чл. 89 от ЗФВС отразяват допълненията в Кодекс 2021 във връзка с новия 
Международен стандарт за образованието. Международният стандарт за образование е 
задължителен и е част от Световната антидопингова програма. Образованието е основен 
стратегически способ, чрез който се насърчава поведение в съответствие със стойностите на 
чистия спорт и предотвратяване употребата на допинг. 
В чл. 90 от ЗФВС е прецизирана съществуващата уредба на антидопинговите нарушения и 
съответстващите им санкции, съобразно направените изменения и допълнения в Кодекс 2021, 
като е въведено и ново нарушение. Съгласно чл.23.2.2 от Кодекса, нарушенията на 
антидопинговите правила и санкциите попадат в обхвата на тези разпоредби на Кодекса, които е 
задължително да бъдат приложени без съществени промени. 
В чл. 91, ал. 1 от ЗФВС, съобразно чл. 20.5 от Кодекса е направено допълнение, че 
Антидопинговият център е независим в своите оперативни решения и дейности. В посочения 
текст на Кодекса е дефинирана ролята на националните антидопингови организации - в своите 
оперативни решения и дейности, да бъдат независими от спорта и правителството, включително 
и без ограничение, като забраняват всяко участие в техните оперативни решения или дейности 
от страна на лице, което същевременно участва в управлението или дейностите на 
международна федерация, национална федерация, организация за спортни прояви на най-високо 
ниво, национален олимпийски комитет, национален параолимпийски комитет или 
правителствена служба, отговаряща за спорта или за антидопинговите дейности. 
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Правителството	одобри	проект	на	Закон	за	българския	жестов	език		

Министерският съвет одобри проект на Закон за българския жестов език. Чрез него се 
цели признаване на жестовия език като естествен самостоятелен език, както и 
осигуряване на условия за ефективно включване на глухата общност в България във 
всички сфери на обществения живот. 
В законопроекта е предвидено предоставяне на безвъзмездна преводаческа услуга за глухите и 
сляпо-глухите хора до 120 часа годишно, каквато е практиката в редица страни от ЕС. Досега за 
всяко глухо лице се осигуряваха до 10 часа годишно безплатен превод, който се оказа 
недостатъчен, за да се гарантира правото на достъп до пълноценна информация и комуникация. 
Преводът на жестов език подпомага формирането на устойчиви нагласи за учене, пълноценно 
приобщаване и възможност за личностна и професионална реализация. 
Предлага се осигуряване на ранно въздействие и ранна подкрепа на глухите и сляпо-глухите 
деца чрез българския жестов език. За глухите и сляпо-глухите ученици в училищата се въвежда 
специален учебен предмет „български жестов език“, а в детските градини специално 
образователно направление по български жестов език. Обученията ще се осъществяват от 
педагогически специалисти от професионални направления „Педагогика“ и „Педагогика на 
обучението по….“, или по специалност „Българска филология“ с придобита професионална 
квалификация „учител по български жестов език“. 
Висшите училища трябва да осигурят условия за подготовка на специалисти по българския 
жестов език. В процеса на обучение глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти ще имат 
право на до 60 часа допълнително ползване на преводачески услуги на семестър. 
До 31 декември 2022 г. кметовете на общини и ръководителите на административните 
структури в системата на изпълнителната власт трябва да осигурят условия за административно 
обслужване на глухите и сляпо-глухите хора. При оказване на спешна медицинска помощ и 
хоспитализиране в болнични заведения лицата отново ще ползват преводаческа услуга. 
Условията и редът за осигуряването й ще се определят с наредба на министъра на 
здравеопазването, която ще бъде издадена в срок до шест месеца от влизането в сила на закона. 
В законопроекта е заложено и осигуряване на жестов превод на новинарските и актуално-
публицистичните предавания с икономическа и политическа тематика от доставчиците на аудио
-визуални медийни услуги. Изискване ще бъде новинарските предавания да се излъчват най-
малко веднъж на денонощие, като задължително се включват в часовия пояс от 19,00 до 22,00 ч. 
Предлага се и създаване на Съвет за българския жестов език към министъра на образованието и 
науката, който да подпомага развитието на езика. 
Финансирането на дейностите за използването и развитието на жестовия език ще се осигуряват 
от държавния бюджет, от европейски и международни програми и проекти. Предвидено е 
законът да влезе в сила на 1 януари 2021 г. с изключение на обученията по специалния учебен 
предмет и по специалното образователно направление по български жестов език в специалните 
училища за ученици със сензорни увреждания и в детските градини и училищата в системата на 
предучилищното и училищното образование, които ще стартират от 15 септември 2026 г. 
Законопроектът е разработен в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания 
на ООН. В междуведомствената група за изготвянето му участваха представители на глухата 
общност, на организации на и за хора с увреден слух и на различни институции. 
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Областен	съвет	за	хора	с	увреждания	започна	работа	

Съгласно разпоредбата на чл. 19 от Закона за 
хората с увреждания, в Областна 
администрация Ямбол се сформира Областен 
съвет за хора с увреждания. 
Областният съвет ще има за цел да съдейства и 
подпомага областния управител при 
осъществяване, анализиране и разработване на 
стратегии и планове, мерки и други дейности 
свързани с изпълнението на политиката в 
областта на правата на хората с увреждания на 
областно ниво. 
На първото заседание на Областния съвет, бе обсъден и приет Правилник за организацията и 
дейността на съвета. В хода на заседанието, беше представен доклад от госпожа Атанаска 
Бонева, представител на Национален алианс за социална отговорност за област Ямбол. Тя 
запозна присъстващите с новостите в закона за хората с увреждания и новостите в Правилника 
по прилагане на Закона за социалните услуги. 
По данни на Бюро по труда Ямбол, от началото на годината до сега, регистрираните хора с 
увреждания са 136. Над 50% от които са със средно образование, 15% са с висше образование, 
19% са с основно. Делът на регистрираните с начално или по-ниско образование е най-малък – 
9,5%. 
„Нашата цел ще бъде да изкараме тази целева група от социалната изолация, да помогнем на 
хората с увреждания да намерят по-лесно своето място в обществото. Областният съвет 
ще балансира в отношенията между институциите и хората в неравностойно положение.“, 
коментира Стойка Димитрова, заместник областен управител на област Ямбол и председател на 
Областния медицински съвет за хора с увреждания. 
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Областна	комисия	иска	две	кръгови	кръстовища	на	невралгични	
пътни	артерии	в	областта		

Единодушно Областната комисия по безопасност 
движението по пътищата взе решение, с което 
предлага на УС на АПИ при „изграждане на проект 
за обект ремонт на път II-53 „Ямбол – Калчево“ от 
км 146+930 до км 161+480 в частта на кръстовище 
при км 152+711 с път III-5304 „Ямбол – Кукорево – 
Окоп“ и кръстовище при км 158+674 с път I–7 
„Могила – ГКПП Лесово“ да се предвиди промяна 
организацията на движение, чрез изграждане на 
кръгови кръстовища с цел безопасност на 
движението по пътищата“. 
Идеята - включване в проекта и изграждане на две кръгови кръстовища бе представена от 
областния управител Димитър Иванов и директора на ОПУ Ямбол инж. Галин Костов и бе 
подкрепена от всички заинтересовани страни, и институции като „Пътна полиция“, община 
Ямбол и др. „За жалост този голям и важен за областта проект беше изваден от програма 
„Транзитни пътища“ 2013 -2014г. и сега той се реализира не с европейски средства, а със 
средства от държавния бюджет“, каза Д. Иванов. Ремонтът от границата на Сливен до Ямбол 
вече се реализира. Най-мащабната дейност по проекта се извършва в момента в участъка 
„Калчево – Победа – Челник“. 
Новото, което област Ямбол настоява да се заложи в проекта е изграждането на две кръгови 
кръстовища. Едното в района на Практикер, в частта на пресичане на обходен път Юг, ул. „Гр. 
Игнатиев“ и продължението към с. Кукорево, другото кръгово кръстовище да бъде изградено на 
II-53 и I-7, пътя „Калчево – Козарево“. 
Очакването на областния управител и членовете на Областната комисия по безопасност 
движението по пътищата е проектантът в най-кратки срокове да включи направените 
предложения за кръгови кръстовища в проекта и да стартира реалното изпълнение на 
ремонтните дейности. 
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"С	очите	си	видях	бедата"	

С изложба на открито и награждаване на отличилите се малки художници приключи 
областният кръг на националния конкурс "С очите си видях бедата", на ПБЗН. 
В областния кръг се включиха деца от 7 до 14 години. Рисунките на отличените ще участват на 
националния кръг. 
Областният управител Димитър Иванов поздрави всички включили се в конкурса и им пожела 
да знаят, но никога да не се сблъскват лично с бедата, бедствия и тежки аварии. 
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Ново	начало	в	областта	на	миграцията:	Изграждане	на	
доверие	и	постигане	на	нов	баланс	между	отговорност	и	

солидарност	

Европейската комисия предлага нов Пакт за миграцията и убежището, който обхваща 
всички различни елементи, необходими за всеобхватен европейски подход към 
миграцията. В него се определят подобрени и ускорени процедури за цялата система на 
убежището и миграцията. Постига се и баланс между принципите за справедливо 
споделяне на отговорността и за солидарност. Това е от основно значение за 
възстановяването на доверието  между държавите членки и на доверието в капацитета на 
Европейския съюз да управлява миграцията.  
 
Миграцията е сложен феномен с много аспекти, които трябва да бъдат отчитани комплексно: 
безопасността на хората, които търсят международна закрила или по-добър живот, опасенията 
на държавите по външните граници на ЕС, които са разтревожени, че миграционният натиск ще 
надхвърли капацитета им и които имат нужда от солидарността на останалите. Също така 
опасенията на другите държави от ЕС, които се притесняват, че ако процедурите не се спазват 
по външните граници, техните собствени национални системи за убежище, интеграция или 
връщане няма да могат да се справят в случай на прилив на хора. 
Сегашната система вече не работи. В продължение на изминалите пет години ЕС не успя да я 
поправи. ЕС трябва да излезе от сегашната „задънена улица“ и да се справи със задачата. С 
новия Пакт за миграцията и убежището Комисията предлага общи европейски решения за 
европейските предизвикателства. ЕС трябва да премине от ad hoc решения към предвидима и 
надеждна система за управление на миграцията. 
След консултации на широка основа и честна и цялостна оценка на ситуацията Комисията 
предлага да бъде усъвършенствана цялата система. Това включва разглеждането на начини за 
подобряване на сътрудничеството с държавите на произход и транзит, гарантирането на 
ефикасни процедури, успешното интегриране на бежанците и връщането на онези, които нямат 
право да останат. Нито едно решение само по себе си не може да удовлетвори всички стани по 
всички аспекти. Но като работи в единодействие, ЕС може да намери общо решение. 
По-голямо доверие, подплатено с по-качествени и по-ефективни процедури 
Първият стълб в подхода на Комисията за изграждане на доверие се състои в по-ефикасни и по-
бързи процедури. По-специално Комисията предлага да се въведе интегрирана процедура на 
границата, включваща за първи път скрининг преди влизането, обхващащ идентифицирането 
на всички хора, които преминават външните граници на ЕС без разрешение или които са слезли 
на територията на Съюза след операция по търсене и спасяване. 
Това също така ще води до медицински прегледи и проверки за сигурност, вземане на пръстови 
отпечатъци и регистрация в базата данни Евродак. След скрининга ще може отделните лица да 
бъдат насочвани към подходящата процедура, било то на границата за определени категории 
кандидати или обичайна процедура за предоставяне на убежище. В рамките на тази процедура 
на границата ще се вземат бързо решения за предоставяне на убежище или за връщане, като по 
този начин бързо ще бъде осигурена сигурност за хората, чиито случаи могат да бъдат 
разгледани експедитивно. 
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На 26 октомври ДФ „Земеделие” отваря приемът за 2021 г. по Националната програма 
по пчеларство (НПП), която действа в периода 2020-2022 г. За 2021 г. финансовият 
ресурс е 6 400 202 лева. 
Документи за финансовата 2021 година ще се приемат в областните дирекции на ДФ 
„Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на 
юридическо лице. Приемът ще продължи до 6 ноември 2020 г. 
  Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлението за подпомагане от интернет страницата 
на ДФЗ-РА. Там е публикувана и информация за условията за финансиране по мерките от 
НПП 2020-2022 г. Заинтересованите от пчеларската програма, които нямат онлайн достъп, 
могат да се осведомят и на място - в областните дирекции на ДФЗ, в Централно управление на 
ДФЗ-РА отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни 
механизми“. 
Мерки Б, Г и Д от НПП 2020-2022 г. включват дейности за борба срещу вароатозата, за 
извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и 
майки. По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски 
инвентар, докато мярка В е насочена към подвижното пчеларство. 
Пчеларските сдружения и организации също могат да кандидатстват за подпомагане по мерки 
А, Б, Г и Е от Национална програма по пчеларство от 26 октомври до 6 ноември 2020 г. От 
Прием 2021, за сдруженията и организациите се отварят и допълнителни възможности за 
кандидатстване по мярка Б, а именно „Изследване за резистентност на Varroa destructor към 
ВМП, разрешени за употреба за борба с вароатозата“ и по Мярка Г „Изследване на проби от 
хранителните запаси на пчелните семейства /мед, прашец/ за остатъчни количества вещества 
от пестициди над пределните норми“. Мярка Е, Тема 1 „Инвентаризация на медоносната 
растителност в страната“ и Тема 2 „Криоконсервация на семенна течност от търтеи 
(миксиране на семенна течност)”, са насочени към научни институти, научни организации и 
висши училища. Документи по тези мерки ще се приемат в централно управление на ДФ 
„Земеделие“ – Разплащателна агенция. 
Приемът по мерките от НПП 2020-2022 се осъществява съгласно заповед на изпълнителния 
директор на институцията, публикувана на сайта на ДФЗ – РА. 
Ръководството на ДФ „Земеделие” уверява пчеларите, че административният капацитет на 
фонда ще бъде задействан на пълни обороти за разглеждане и одобряване на заявленията на 
кандидатите. 

От	26	октомври	се	отваря	приема	по		
пчеларската	програма	за	2021	г.	
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Минимум 300 хил. души ще бъдат обхванати в мерки, реализирани чрез Програма 
„Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) за програмен период 2021-2027 г. Това стана 
ясно по време на онлайн заседанието на Тематичната работна група за разработване на 
ПРЧР и Програмата за храни и/или основно материално подпомагане за програмния 
период 2021-2027 г. Очакванията са с новите мерки да бъдат обхванати минимум 83 000 
безработни в обучение, заетост и включване на пазара на труда. Над 68 000 заети ще бъдат 
включени в мерки, свързани със здравословна и адаптирана работна среда. Над 67 000 лица ще 
преминат обучения за повишаване на квалификацията. Очаква се рискът от бедност на децата да 
бъде намален с 26.6%. Мерките за социално включване ще подобрят достъпа до качествени, 
устойчиви и достъпни услуги за 70 000 лица. Над 10 000 възрастни в риск и лица с увреждания 
ще бъдат включени в мерки за по-добър живот и дългосрочни грижи. 
ПРЧР 2021-2027 ще има две основни области на въздействие – насърчаване на заетостта и 
социално включване. Над 1,167 млрд. лв. ще бъдат насочени към мерки за подобряване 
достъпа до заетост на безработни, трайно безработни, неактивни, младежка заетост, 
самостоятелна стопанска дейност, социална икономика и социални предприятия. Над 589 млн. 
лв. ще бъдат заделени за реализиране на младежки политики. Специфична цел за следващия 
програмен период е балансът между професионалния и личния живот и създаването на добра и 
здравословна работна среда, за което ще бъдат заделени над 242 млн. лв. ПРЧР 2021-2027 ще 
продължи подкрепата си за ученето през целия живот чрез развитие на дигиталните умения, 
квалификацията и преквалификацията на заети лица, насърчаване на професионалната 
мобилност и подпомагане за ученето за възрастни. За реализиране на мерките ще бъдат насочени 
над 740 млн. лв. 
Социалното включване и равните възможности са вторият голям приоритет на ПРЧР за 
следващия програмен период. Над 1 млрд. лв. ще бъдат заделени за осигуряване на достъпни и 
устойчиви услуги, социална закрила, дългосрочна грижа и модернизация на системите за 
социална закрила. 42,5 млн. лв. ще бъдат насочени към мерки за активно приобщаване и равни 
възможности, интегриране на хората с увреждания, подобряване пригодността за заетост на 
уязвимите групи и достъпът до услуги. 
ПРЧР 2021-2027 ще има нов приоритет, свързан с изискванията за интегрирани териториални 
инвестиции в достъпа до трудова заетост на младежи, неактивни и безработни. По този 
приоритет ще бъдат реализирани мерки, свързани със социалното предприемачество, 
квалификацията и преквалификацията, както и социалната интервенция на маргинализираните 
групи. Общият бюджет за реализиране на мерките ще бъде в размер на 362 млн. лв. 
По време на заседанието бе представен и напредъкът по проекта на Програмата за храни и/или 
основно материално подпомагане 2021-2027. По предварителни разчети се очаква над 350 000 
нуждаещи се средногодишно да получават пакети с хранителни продукти и хигиенни материали. 
„Топъл обяд“ вероятно ще получават повече от 50 000 нуждаещи се. Новата мярка за 
предоставяне пакети за деца от 10 месеца до 3 години се очаква да обхване около 10 000 деца от 
бедни и рискови семейства. Повече от 10 000 деца на същата възраст ще получат здравословна 
храна. 

Минимум	300	хил.	души	ще	бъдат	обхванати		
в	мерките	на	ПРЧР	2021-2027	



 

 

ДЕЙНОСТ	НА	МЕСТАТА	ЗА	НАСТАНЯВАНЕ	
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През юли 2020 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 
легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в 
тях е 355, а на леглата - 641. В сравнение с юли 2019 г. общият брой на местата за 
настаняване се увеличава с 5.9%, а леглата в тях - с 1.9%. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 
2020 г., е 2 342, или с 36.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от 
чужденци през юли 2020 г. в област Ямбол е Германия - 26.6%, следват Испания - 15.2%, 
Нидерландия - 14.8% и Португалия - 8.0%. 

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през юли 2020 г. 
намаляват с 44.5% в сравнение със съответния месец на 2019 г. и достигат 1 005. Те са 
реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 72, а пренощувалите 
българи - 933. Българските граждани са реализирали средно по 2.0 нощувки, а чуждите - 
средно по 6.6 нощувки. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2020 г. е 12.1% и в 
сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява със 7.3 
процентни пункта. 

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

 
 

 
В рубриката „РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИКА” ви представяме актуална информация на 
Националния статистически институт. Данните се отнасят за област Ямбол и са предназначени 
за всички групи потребители. Рубриката „Регионална статистика” се изготвя със съдействието 
на Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел Статистически изследвания - Ямбол, 
ж.к. “Златен рог" №20, гр. Ямбол 8606, ПК – 655, тел: 046/68 63 15. 
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Приходите от нощувки през юли 2020 г. в областта достигат 93 326 лв., или с 38.6% по
-малко в сравнение с юли 2019 година. Регистрирано е намаление на приходите както от 
български граждани - с 38.5%, така и от чужди граждани - с 39.0%. 

 
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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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 август са 3811. В сравнение с месец 
юли 2020 г. се наблюдава продължение на тенденцията на 
намаление на безработните – с 335 лица (8%), но спрямо м.август 
2019 г. те са със 1101 души повече като резултат от извънредното 
положение в страната поради епидемията от COVID 19. Равнището 
на регистрирана безработица е 6.8 % и в сравнение с юли 2020 
г. стойността на показателя намалява с 0.6 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 
8% в сравнение с м.юли 2020 г. Най-сериозно е намалението в 
най-голямата община – Ямбол – със 196 души (11%), а в 
останалите 4 общини спадът е от 13 до 64 души. 

СТРУКТУРА НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ГРУПИ НА 
ПАЗАРА НА ТРУДА  

През август 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. - 
4.3%, 163 лица; младежи до 29 г. - 11.3%, 429 лица; 
продължително безработни - 20.7%, 790 лица; лица без 
квалификация - 51.6%, 1968; лица с основно и по-ниско 
образование - 42.8%, 1631, лица с увреждания - 6.1%, 
232.  

 

 

 

* 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,	Август	2020	г.		

 
РАВНИЩЕ НА  
БЕЗРАБОТИЦА 

 

  

  

  

БРОЙ БЕЗРАБОТНИ 
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ВХОДЯЩ ПОТОК БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА 

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по 
труда в Ямболска област през месеца са се регистрирали 
нови 471 безработни лица, 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 (25,5%), 
Търговия (8,5%), Хуманно здравеопазване и социална 
работа (5,3%). 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.август 2020 г. броят на постъпилите на работа безработни 
лица отново е значителен: за месеца те са 415 души и са с 61% 
повече от постъпилите на работа през същия месец на 2019 г. в 
областта (258 души). От тях 68,9% са устроени в реалната 
икономика. 

Работа на субсидирани работни места са започнали 129 лица – 3 
по насърчителни мерки, 51 по програми за обучение и заетост и 
75 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”. Най-масово работа е осигурена по стартиралите в 
началото на месеца регионални програми за заетост и по схемата 
„Заетост за теб” на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”. 

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар 
на труда през юли са 183. Най-голям дял свободни работни места 
са заявени в образованието (33,9%); преработващата 
промишленост (19,1%); търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети (13,1%); държавно управление (9,8%). 

Най-много работни места са обявени за позициите: учител, 
оператор на производствена линия, продавач консултант, 
лекарски асистент, чистач, кредитет администратор, продавач, 
касиер и др. 
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АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 
 
От 05 октомври 2020 г. дипломирани младежи с висше образование могат да кандидатстват за 
общо 2 223 позиции за работа през 2021 г. в централни ведомства и техните териториални 
поделения в страната. 
Тази възможност се реализира от Агенцията по заетостта по утвърдени от Министерството на 
труда и социалната политика критерии и процедура за кандидатстване по програма „Старт на 
кариерата”. Чрез Програмата се предоставя възможност на безработни младежи, завършили 
висшето си образование, в рамките на 12 месеца да натрупат първия си трудов стаж, както и 
професионален опит, умения и практика по придобитото образование, с което да поставят 
началото на своето кариерно развитие. 
За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 
години, ненавършени до 30 октомври 2020 г. включително, и да имат висше образование, 
съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място. 
Изисква се също младежите да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети 
търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето 
образование. 
Обявените работни места в държавните институции са на територията на цялата страна, като 
близо 800 от тях са в град София, над 100 в Пловдив и Варна, около 70 в Русе и Бургас, между 
20 и 65 в останалите областни центрове, а в населени места извън областните центрове са 
разкрити близо 500 работни позиции в местните офиси на министерства и агенции. 
Около и над 150 позиции в различни градове от страната предлагат Министерство на 
вътрешните работи, Министерство на земеделието, храните и горите, Агенция за социално 
подпомагане, Агенция по заетостта, Националният осигурителен институт и други. С по над 
50 работни места из цялата страна в Програмата като бъдещи работодатели на младите 
висшисти се включват и Министерство на образованието, Национална агенция за приходите, 
Агенция „Пътна инфраструктура”, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, 
Дирекция за национален строителен контрол. Работни места по Програмата са заявени и от 
Народното събрание на Република България, Омбудсмана на Република България, 17 
министерства, 24 държавни, национални и изпълнителни агенции, национални и държавни 
институти и комисии. 
Заявените от публичните служби работни места са за професии в почти всички направления от 
системата на висшето образование. Преобладаващо се търсят младежи, завършили право (над 
300), икономически, финансови и счетоводни специалности (над 200 от работните места), 
администрация и управление (над 150), социални дейности (около 300), архитектура, 
строителство и геодезия (над 230), информатика и компютърни науки (над 120) и др. Почти 
всички работодатели са заявили, че кандидатите е необходимо да притежават и съответно ниво 
на компютърни умения, а над 300 позиции изискват наличие на конкретно посочени 
чуждоезикови компетентности. Успоредно с това, други също над 300 работни места дават 
шанс на младежите, които не притежават или не могат да докажат дигитални или 
чуждоезикови умения.  



 

 

	ТРУДОВА	ЗАЕТОСТ	 БРОЙ	9,	СЕПТЕМВРИ	2020	
    

Областна	администрация	Ямбол	
www.yambol.government.bg	

		
20 

Желаещите младежи могат да подават своите документи за кандидатстване за работни места в 
цялата страна до 30 октомври 2020 г. включително, в бюрото по труда, в което са регистрирани 
като заети или безработни търсещи работа, или по електронен път чрез публикувания на сайта 
на Агенцията по заетостта формуляр https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8. 
Препоръчваме на младите хора преди кандидатстване да се запознаят с пълния списък на 
обявените работни места по процедурата, реда, условията и необходимите документи за 
кандидатстване, които са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по 
заетостта в рубрика „Програма „Старт на кариерата” на следния адрес: https://
www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/. 
Същите документи могат да бъдат намерени и на информационните табла във всички бюра по 
труда в страната, където кандидатите ще получат и необходимите консултации и съдействие за 
кандидатстване, участие в интервю, подкрепа за териториална и/или професионална 
мобилност и други допълнителни услуги. 
 
ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН 
БИЗНЕС 

От 14.09.2020 г. Агенцията по заетостта обяви актуалните възможности за финансова подкрепа 
на работодателите, които желаят да наемат безработни лица по различни програми и мерки по 
заетостта, реализирани в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2020 г. 
Възможности за финансова подкрепа се предлагат и на безработните лица, които искат да 
стартират собствен бизнес, вкл. и получавайки наведнъж полагащите им се обезщетения при 
безработица. 

Всяко бюро по труда в страната разполага със средства по част от различните програми и 
мерки за насърчаване на заетостта, предоставящи преференции на работодатели или 
безработни. Актуалните възможности за кандидатстване за тях са до изчерпване на свободния 
финансов ресурс и са публикувани в сайта на Агенцията по заетостта, в рубрика „Обяви за 
финансиране по региони”, структурирани за всяка от 9-те Дирекции „Регионална служба по 
заетостта” /ДРСЗ/ в подрубрики „Насърчителни мерки за безработни” и „Насърчителни 
програми и мерки за работодатели”. 

Свободните средства се обявяват и на информационното табло във всяко бюро по труда в 
страната, където може да се получи и пълна информация за възможностите, реда и условията 
за предоставяне на преференции за безработни или работодатели. 
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АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ОТНОВО ПРОУЧВА РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ 
ПОТРЕБНОСТИ ОТ КАДРИ 

Агенцията по заетостта отново стартира проучване сред работодателите в България за техните 
потребности от работна сила. Втората за годината анкета ще се проведе в периода 1 септември 
– 16 октомври 2020 г. включително и ще продължи проследяването на тенденциите за това от 
какви професии и умения на работната сила се нуждае бизнесът в краткосрочен и средносрочен 
план. В отговор на създалата се ситуация, свързана с COVID-19, работодателите ще могат да 
споделят и очакванията си за влиянието, което COVID-кризата може да окаже върху 
евентуалното освобождаване или наемане на нов персонал. 

Анкетирането и този път ще обхване първоначално работодатели от формирана национално 
представителна извадка, представяща всички сектори на икономиката, различни по статут и 
големина предприятия с териториално разпределение във всички области в страната. На 
разположение на работодателите е актуализиран онлайн анкетен формуляр, в който те могат да 
посочат от какви специалисти със средно и висше образование ще имат нужда през следващите 
12 месеца и след по-дълъг период – от 3 до 5 години. Те отново ще могат да очертаят и най-
необходимите компетентности и умения, които трябва да притежава търсеният от тях персонал. 

За работодатели, които не попадат в статистическата извадка, но имат желание да участват в 
проучването, ще бъде изготвен отделен електронен формуляр с аналогични въпроси, който ще 
бъде достъпен в периода 28 септември – 16 октомври 2020 г. на електронната страница на 
Агенцията по заетостта в рубрика „Проучване на потребностите от работна сила”. 

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 август в бюрата по труда от област 
Ямбол са подадени 38 заявления от работодатели за получаване на средства за 1058 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 периода юли - август в бюрата по труда от 
област Ямбол са постъпили 9 заявления за 51 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. През периода м. юли – м. август 2020 г. са 
сключени 52 договора за наемане на 117 безработни лица.  
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 БЕЗРАБОТИЦАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ КЪМ 31.08.2020 година 
 
 

 
 
Регистрирани безработни лица по образование и професионална 
квалификация в област Ямбол 

 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ВСИЧ-
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Р  
 3811 443 1737 1346 481 1150 1068 775 1968 

 :  2194 287 985 757 241 681 604 464 1126 
с нам. работоспо-

собност 232 30 138 109 26 38 73 68 91 

до 29г. 429 55 193 111 77 104 82 88 259 
1.Р .  1-  

 480 79 177 108 45 179 76 113 291 

О  :  239 41 93 51 17 88 36 56 147 
с нам. работоспо-

собност 22 4 10 4 4 4 3 5 14 

до 29г. 182 25 70 35 25 62 23 39 120 
2.Р .  2-  

 479 75 227 157 53 124 104 133 242 

О  :  257 45 119 84 20 73 59 71 127 
с нам. работоспо-

собност 22 3 13 9 0 6 4 8 10 

до 29г. 104 16 48 26 21 19 17 25 62 
2.Р .   2 

 2852 289 1333 1081 383 847 888 529 1435 

О  :  1698 201 773 622 204 520 509 337 852 
с нам. работоспо-

собност 188 23 115 96 22 28 66 55 67 

до 29г. 143 14 75 50 31 23 42 24 77 

  Болярово Елхово Страл-
джа 

Тунджа Ямбол ОБЩО 

Активни лица 1412 6906 4328 7040 36093 55779 

Регистрирани 
безработни 

212 965 386 603 1645 3811 

Равнище на без-
работицата % 

15,0 14,0 8,9 8,6 4,6 6,8 
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 26 ОКТОМРИ  

Димитровден – храмов и 
общоградски  

празник на град Болярово –  
общоградско тържество  

 
 8 НОЕМВРИ 

Празник на община Стралджа 
Гр. Стралджа 



 

 

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

ИНФОРМАЦИОНЕН	БЮЛЕТИН	
	

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

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

www.yambol.government.bg 


