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Удължава се срокът на обявената епидемична обстановка
до 31 януари 2021 г.

Министерският съвет прие Решение за удължаване срока на обявената епидемична
обстановка, считано от 1 декември 2020 г. до 31 януари 2021 г.
Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с
общественото здраве в национален и световен мащаб.
По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, към 23.11.2020 г. 14дневната заболяемост от COVID-19 надхвърля 250 на 100 000 население в 85,7% от държавите
от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИК), с изключение на
Норвегия, Ирландия, Финландия и Исландия, като броят на заразените лица за периода е 2 842
649 лица, от които 49 264 са починали.
В Европа броят на потвърдените случаи на COVID-19 намалява поради въведени от редица
държави ограничителни и противоепидемични мерки. Съществен спад в броя на регистрираните
случаи на седмична база се отчита от държави като Белгия, Исландия, Лихтенщайн, Чехия,
Швеция, Малта и Испания, Словакия, Австрия, Франция, Великобритания и Полша (интервал:
10 и 43%). По отношение броя на починалите от COVID-19 лица в световен план се отчита
тенденция на нарастване.
По 14-дневна заболяемост България се нарежда на 11-то място в ЕС/ЕИП с 666,57%000, която е
рекордна за страната от началото на пандемията.
Развитието на епидемичната ситуация в България сочи, че епидемичното разпространение на
COVID-19 продължава в цялата страна. Най-засегнати от новия коронавирус са лицата в млада и
активна възраст, което е свързано с тяхното активно социално поведение. Тежко протичане на
заболяване обаче се регистрира при хората в напреднала и старческа възраст, при които
протичането е и с най-висок леталитет.
През последния месец в страната се наблюдава неблагоприятна тенденция за увеличаване броя
на хоспитализираните лица, в т.ч. и на лицата, настанени в структури за интензивно лечение,
както и нарастване на смъртността.
Удължаването на извънредната епидемична обстановка и прилагането на противоепидемичните
мерки в страната цели намаляване разпространението на COVID- 19, както и на въздействието
му върху общественото здраве и здравната система.
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Повече семейства с деца до 14 години, които учат дистанционно или
не ходят на училище и детска градина заради COVID карантина, ще
имат право на помощ от държавата
Семейства с деца до 14 години, които се обучават дистанционно в училище или детско
заведение, също ще могат да получат целева помощ от държавата заради въведените
ограничителни мерки срещу COVID-19. Това предвиждат промени в Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството.
До момента помощта се отпускаше в случай, че децата се обучават синхронно от разстояние в
електронна среда или не посещават детски ясли и градини, както и предучилищни групи поради
въведена карантина заради коронавируса. Приетите изменения ще разширят кръга на
родителите, които ще имат право да получат такава помощ от държавата. Сред правоимащите се
включват всички семейства с деца до 14 години, които учат дистанционно, независимо дали
това се случва в електронна среда.
За да може подкрепата да стигне до повече семейства, се повишава и доходната граница за
достъп до помощта. В момента тя е 610 лв. С приетите от правителството промени доходната
граница ще е равна до 150% от минималната работна заплата на член от семейството или 915
лева. Друго облекчение е, че определянето на средномесечния доход на член от семейството ще
се изчислява въз основа на реализирания доход в месеца, за който са въведени ограниченията
срещу COVID-19.
Заявление-декларациите за помощта ще се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по
настоящ адрес. Това може да стане по електронен път и по пощата. За семейства с едно дете до
14 години помощта ще е равна на минималната заплата за страната, която през 2020 г. е 610 лв.
За семейства с две и повече деца нейният размер ще е 150% от минималната заплата - 915 лв.
през настоящата година. За изплащането на помощта през 2021 г. са предвидени 73 млн. лева.

Минималната работна заплата става 650 лева
Минималната работна заплата ще стане 650 лв. от 1 януари 2021 г. Размерът й ще се
повиши с 6,6% в сравнение с настоящата година, реши правителството.
Предлаганият нов размер на минималната работна заплата от 650 лв. ще допринесе за
намаляване на бедността сред работещите, намаляване на неравенствата в разпределението на
доходите, повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните
групи от пазара на труда. Повишаване мотивацията на работната сила и намаляване на
нелоялната конкуренция.
От 1 януари минималната работна часова заплата ще бъде 3,92 лв.
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Около 50 000 души от уязвимите групи ще продължат да
получават топъл обяд през 2021 г.
Около 50 000 души от най-уязвимите групи ще продължат да получават топъл обяд и след 1
януари 2021 г. Осигуряването на услугата без прекъсване от страна на общините ще стане
възможно, след като правителството даде съгласие Управляващия орган на Оперативна програма
за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица в България за периода 2014 - 2020 г. да сключва договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ в размер до 5 на сто над определения бюджет на оперативната
програма.
Средствата ще бъдат осигурени по линия на инициативата на Европейската комисия за
преодоляване на последствията от кризата - механизма REACT-EU. По този начин ще се даде
възможност Управляващият орган да реализира чрез общините нова операция за предоставяне на
топъл обяд, в отговор на предизвикателствата, породени от безпрецедентната пандемична
ситуация в страната.
Очакванията са, че допълнителният ресурс ще е достатъчен за поетапно сключване и
префинансиране на около 200 договора с общини, което ще даде възможност предоставянето на
топъл обяд да продължи от 1 януари 2021 г. без прекъсване.

Одобрени са две национални научни програми в сферата на
селското стопанство
Правителството одобри две национални научни програми в сферата на селското
стопанство - „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“.
Дейностите по програмите ще се извършват от 2021 г. до 2024 г. Финансирането по тях ще
бъде за срок от три години като бюджета на всяка една от тях е на обща стойност 4 500 000
лева.
Програмата „Интелигентно животновъдство“ предвижда да се създадат иновативни методи и
средства за интелигентно и ефективно развитие на животновъдството с намалени човешки
ресурси и намалено въздействие върху околната среда. Изследователите и животновъдите ще
имат лесен и контролиран онлайн достъп до средства, ресурси и инструменти за
сътрудничество, до високопроизводителни информационни и комуникационни технологии за
изчисления. Ще имат възможности за свързване, за съхранение на данни, за достъп до
виртуални научноизследователски екосистеми и клиентски мрежи.
Национална програма „Интелигентно растениевъдство“ предвижда чрез целенасочени научни и
приложни изследвания, свързани с приложението на изкуствения интелект в земеделието, да се
постигне намаляване на разходите за земеделските стопани, подобряване на управлението на
почвите и качеството на водите. Целта е да се ограничи използването на торове и пестициди, да
се намалят емисиите на парникови газове, да се подобри биологичното разнообразие и да се
създаде по-здравословна околна среда за земеделските стопани и гражданите.
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Одобрена е Национална програма за намаляване на риска от
бедствия 2021-2025 г.
Правителството прие Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021 2025 година.
В изпълнение на чл. 62б, ал. 1, т. 2 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и във връзка с чл.
6в, ал. 1 от ЗЗБ, Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за
подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на
защитата при бедствия разработи Национална програма за намаляване на риска от бедствия
(НПНРБ). Същата е съгласувана в рамките на постоянната Националната координационна
група за подпомагане изпълнението на функциите на Съвета за намаляване на риска от
бедствия към МС (Съвета, СНРБ).
НПНРБ включва следните 5 раздела: Въведение; Очаквания от реализирането на НПНРБ;
Оперативни цели и дейности за периода 2021-2025 г.; Отчитане на напредъка по
изпълнението на НПНРБ; Финансиране.
Националната програма съдържа стратегическите цели, оперативни цели и дейности за
реализиране на оперативните цели. Същата, съгласно чл. 6в, ал. 1 от ЗЗБ, е със срок на
действие 5 години, като обхваща периода 2021-2025. Тя следва да подпомогне изпълнението
на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г., отчитайки
необходимостта планираните дейности да бъдат ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени
и да обхващат всички сектори и опасности.
Националната програма за намаляване на риска от бедствия определя оперативните цели и
дейности в отделните приоритетни области за действие, е които следва да бъдат постигнати
стратегическите цели, заложени в Националната стратегия за намаляване на риска от
бедствия 2018-2030 г.
Обикновено бедствията имат значителен ефект върху социалното и икономическо състояние
на обществото, поради това намаляването на причинените от тях щети и загуби е
жизненоважен компонент на усилията за осигуряване на сигурност и просперитет във всеки
един район в България. Съответно, очакванията от реализирането на Националната програма
за намаляване на риска от бедствия са свързани с: намаляване уязвимостта на населението от
бедствия; подобряване на координацията и ефикасността при реализиране на дейностите за
намаляване на риска от бедствия в отделните сектори и недопускане дублиране на дейности;
повишаване на инвестираните средства в дейности за намаляване на риска от бедствия;
подобряване споделянето на информация и данни за риска от бедствия; използване на
публично-частно партньорство за постигане на по-добри резултати в областта на намаляване
на риска от бедствия; повишаване използването на иновации и технологии в областта на
намаляване на риска от бедствия.
Източниците за финансиране на дейностите за изпълнение на НПНРБ са бюджетите на
министерствата и ведомствата, общинските бюджети, фондовете на Европейския съюз и на
други международни организации.
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България с достъп до финансов ресурс по нова европейска
програма, ще изпълняваме общи проекти със страните от
Средиземноморието
България ще бъде включена в нова програма за транснационално сътрудничество през
следващия програмен период 2021 – 2027 г. Тя носи името ИНТЕРРЕГ ЕвроСредиземноморска зона и ще финансира проекти за съвместно решаване на
предизвикателствата с цел осигуряване на географската и геополитическата свързаност на
басейните на Черно море и Средиземно море. Това съобщи заместник-министърът на
регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която води преговорите с
Европейската комисия от българска стана.
„Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ в Европейската комисия потвърди
официално, че страната ни е включена с цялата си територия в програмата, което дава
допълнителна възможност за постигане на целите на регионалната политика на България“,
коментира зам.-министър Николова.
Участието в бъдещата програма ЕВРО МЕД ще предостави допълнителни възможности за
установяване на нови международни партньорства с държави като Гърция, Кипър, Италия,
Малта, Словения, Хърватска, Албания, Босна и Херцеговина и Черна гора, както и с южните
райони на Франция, Испания и Португалия.
До момента транснационални партньорства бяха финансирани основно в района на
Югоизточна Европа.
Конкретните приоритети и специфичните цели на програмата ще бъдат предмет на обсъждане
и ще бъдат избрани от съвместна работна група за програмиране с участието на всички
държави от региона.
„Визията на Европейската комисия за Евро-Средиземноморската зона е към сътрудничество
за по-интелигентна, по-зелена, нисковъглеродна Европа, Европа по-близо до гражданите и подобро управление на сътрудничеството“, каза още заместник-регионалният министър.
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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.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И
ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ
В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020
ГОДИНА
През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на
област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 23 жилищни сгради с 86 жилища в
тях и 8 297 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 5 344 кв. м
РЗП и на 18 други сгради с 8 367 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на
жилищните сгради се увеличава над два пъти, общата им застроена площ - над три пъти, а
жилищата в тях - над девет пъти. Броят на издадените разрешителни за строеж на други
сгради бележи спад с 45.5%, а общата им застроена площ - с 9.8%.
В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на
нови жилищни сгради се увеличават с 91.7%, жилищата в тях - със 120.5%, а общата им
застроена площ - със 75.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове
сгради намалява с 30.8%, а съответната им РЗП - с 19.6%.
Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради
в област Ямбол по тримесечия
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Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в
областите София (столица) - 301, Пловдив - 257, София - 138, Варна - 128, и Благоевград 116. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2 141,
Пловдив - 1 613, Варна - 1003, и Бургас - 706.
През третото тримесечие на 2020 г. на територията на област Ямбол е започнал
строежът на 9 жилищни сгради с 22 жилища в тях и с 3 347 кв. м РЗП и на 15 други
сгради с 3 670 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите нови жилищни сгради и на
жилищата в тях се запазва, а тяхната разгъната застроена площ се увеличава - с 5.8%. Броят
на започнатите други видове сгради намалява с 46.4%, а общата им застроена площ - със
72.6%.
В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са помалко с 10.0%, докато броят на жилищата в тях се увеличава със 120.0%, а общата им
застроена площ - със 102.8%. Започнатите други видове сгради бележат спад с 11.8%, а
тяхната РЗП - с 52.2%.
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.
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ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ
СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ ТРЕТОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА
(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на
въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през третото
тримесечие на 2020 г. е 9, а новопостроените жилища в тях са 10 (фиг. 1). Спрямо третото
тримесечие на 2019 г. сградите са с 6 по-малко, или с 40.0%, а жилищата в тях - с 42, или с
80.8%.

Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища
в област Ямбол по тримесечия
От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото
тримесечие на 2020 г. с тухлена конструкция са 66.7%, а със стоманобетонна - 33.3%.
Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив - 127
сгради с 568 жилища, Варна - 120 сгради с 993 жилища в тях, София (столица) - 107 сгради
с 1173 жилища в тях.
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото
тримесечие на 2020 г. е 936 кв. м, или със 79.8% по-малко в сравнение със същото
тримесечие на 2019 г., а жилищната площ намалява с 80.9% и достига 708 кв. метра.
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Средната полезна площ на едно новопостроено жилище през третото
тримесечие на 2020 г. e 93.6 кв. м, като спрямо същото тримесечие на предходната година
изменението е с 4.3 кв. м повече.
Фиг. 2. Обща полезна и жилищна площ на въведените
в експлоатация новопостроени жилища в област Ямбол по тримесечия
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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
№2/31.07.2003 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.
метра. До 31.12.2018 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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ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА
През септември 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 343, а на леглата - 626. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на
местата за настаняване намалява с 5.6%, а леглата в тях - с 2.5%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през
септември 2020 г., е 2 413, или с 33.2% 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 септември 2020 г. в област Ямбол е Румъния - 20.1%, следват Турция - 11.9%
и Португалия - 11.5%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през септември 2020 г.
намаляват с 33.6% в сравнение със съответния месец на 2019 г. и достигат 1 277. Те са
реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 173, а пренощувалите
българи - 1 104. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.0 нощувки, а българските средно по 1.7 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2020 г. е 12.9% и
в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 6.4
процентни пункта (фиг.1).
Фиг.1. Заетост на леглата в местата за настаняване в област Ямбол по месеци
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Приходите от нощувки през септември 2020 г. в областта достигат 103 480 лв., или с
31.5% по-малко в сравнение със септември 2019 година. Регистрирано е намаление на
приходите както от чужди граждани - с 43.4%, така и от български граждани - с 25.7% (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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НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ
ЯМБОЛ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по
трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на септември 2020 г. са
27.7 хиляди. Спрямо края на юни 2020 г. наетите лица намаляват с 0.1%, а в сравнение със
същия период на предходната година - с 0.9%.
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2020 г.
в обществения сектор са 7.0 хил., а в частния - 20.7 хиляди. Спрямо края на юни 2020 г.
наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.9%, а в частния сектор е регистрирано
намаление с 0.4%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в
обществения сектор се увеличават с 2.4%, а в частния сектор намаляват с 2.0%.
Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на септември 2020 г.
показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение
в дейностите „Преработваща промишленост“ - 31.4%, „Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети“ - 14.9% и „Образование“ - 9.2%.
Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за юли 2020 г. е 1 076
лв., за август - 1 039 лв., и за септември - 1 099 лева.
През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата е 1 072 лв.,
като спрямо предходното тримесечие нараства с 3.7% и е с 301 лв. по-ниска от същия
показател за страната.
В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение
получават средно 1 276 лв., а в частния - 1 022 лева.
Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата в област Ямбол
по сектори и тримесечия
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Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на
2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите
„Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“ и „Образование“.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство
и ресторантьорство“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Операции с
недвижими имоти“.
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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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА
СИЛА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2020 ГОДИНА
През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и
повече навършени години в област Ямбол е 46.0 хил., като 25.2 хил. са мъже и 20.8 хил.
са жени. В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица
увеличава с 0.4%.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени
години в област Ямбол през третото тримесечие на 2020 г. е 46.2% (при 53.5% за страната),
съответно 52.0% за мъжете и 40.6% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г.
този коефициент е по-висок с 0.6 процентни пункта. По показателя коефициент на заетост
област Ямбол се нарежда на двадесет и трето място след област Кюстендил и преди област
Плевен.
Фиг. 1. Коефициент на заетост за населението
на възраст 15 и повече навършени години по тримесечия

През третото тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени
години са 43.9 хил., като 23.7 хил. от тях са мъже, а 20.3 хил. са жени. Общият брой на
заетите лица в тази възрастова група намалява с 1.8% спрямо същия период на предходната
година.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е
62.1%, съответно 65.0% за мъжете и 59.1% за жените. В сравнение с третото тримесечие на
2019 г. този коефициент намалява с 0.2 процентни пункта.
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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
възраст 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 възраст 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 при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и
други.
Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението в
същата възрастова група.
При оценката на резултатите за третото тримесечие на 2020 г. са използвани
предварителни данни за населението на страната към 30.06.2020 г., като е изключено
населението, живеещо в колективни домакинства.
Както при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила
са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки).
По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на сайта
на НСИ - http://www.nsi.bg/Наблюдение на работната сила/.
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Информация за пазара на труда в ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ
Октомври 2020 г .

РЕГИСТРИРАНА БЕЗРАБОТИЦА
РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА

Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от
Ямболска област в края на месец октомври са 3416. В сравнение
с месец септември 2020 г. се наблюдава продължение на
тенденцията на намаление на безработните – със 197 лица (5%), но
спрямо м.октомври 2019 г. те са с 491 души повече като резултат от
извънредното положение в страната поради епидемията от COVID
19. Равнището на регистрирана безработица е 6.1 % и в сравнение
с септември 2020 г. стойността на показателя намалява с 0.4 п.п.

Данни по общини

Във всички общини от областта 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 5% в
сравнение с м. септември 2020 г. В община Ямбол намалението е с
91 души (6%), следват Тунджа – с 47, Стралджа – с 39, Елхово – с
13 и Болярово – със 7.
БРОЙ БЕЗРАБОТНИ
СТРУКТУРА НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА
НА ТРУДА
През октомври 2020 г. безработните от наблюдаваните групи в
неравностойно положение на пазара на труда имат следния дял от
общия брой на регистрираните: младежи до 24 г. - 3.6%, 124 лица;
младежи до 29 г. - 9.5%, 324 лица; продължително безработни 21.5%, 736 лица; лица без квалификация - 52.0%, 1776; лица с
основно и по-ниско образование - 42.9%, 1464, лица с увреждания 6.6%, 224.
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РЕГИСТРИРАНА БЕЗРАБОТИЦА
Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда
от Ямболска област в края на месец октомври са 3416. В
сравнение с месец септември 2020 г. се наблюдава
продължение на тенденцията на намаление на безработните –
със 197 лица (5%), но спрямо м.октомври 2019 г. те са с 491
души повече като резултат от извънредното положение в
страната поради епидемията от COVID 19. Равнището на
регистрирана безработица е 6.1 % и в сравнение с септември
2020 г. стойността на показателя намалява с 0.4 п.п.

Данни по общини

Във всички общини от областта 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 5% в сравнение с м.септември 2020 г. В община
Ямбол намалението е с 91 души (6%), следват Тунджа – с 47,
Стралджа – с 39, Елхово – с 13 и Болярово – със 7.

СТРУКТУРА НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ГРУПИ НА
ПАЗАРА НА ТРУДА
През октомври 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. - 3.6%,
124 лица; младежи до 29 г. - 9.5%, 324 лица; продължително
безработни - 21.5%, 736 лица; лица без квалификация 52.0%, 1776; лица с основно и по-ниско образование - 42.9%,
1464, лица с увреждания - 6.6%, 224.
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БЕЗРАБОТИЦАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ КЪМ 31.10.2020 година
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Регистрирани безработни лица по образование и професионална квалификация в
област Ямбол
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АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Антикризисни мерки за подкрепа на заетостта – „Заетост х3“
Започна третия етап на мярката 60/40
На 28.10.2020 г. Агенцията по заетостта стартира процедурата за кандидатстване на
работодатели за изплащане на средства по реда на Постановление № 151 от 03.07.2020 г. за
запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение,
което е изменено и допълнено с Постановление № 278 от 12.10.2020 г. Така започна третият
етап от подкрепата, аналогична на предоставяната по придобилата публичност мярка 60/40 по
реда на ПМС № 55/2020 г. и ПМС № 151/2020 г., чието действие приключи на 15.10.2020 г.
Регламентираната подкрепа за новия етап е отново в размер на 60% от осигурителния доход
на работниците и служителите, но вече за месец август и ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1-ви октомври до 31-ви декември 2020 г.
До края на м.октомври в ДБТ от областта са подадени 1 ново заявление за получаване
на средства за периода октомври – декември 2020 г. за 54 лица, както и 8 заявления от работодатели, получавали средства за периода юли – септември, за включване в периода октомври –
декември за 695 заети лица.
По вече приключилия прием по реда на ПМС 151/26.06.2020 г. за предоставяне на средства на
работодателите за заетите в периода юли – септември 2020 г. в бюрата по труда от област
Ямбол бяха подадени 55 заявления за получаване на средства за 1452 работници.
От началото на месец юли се приемат 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 - октомври в бюрата по
труда от област Ямбол са постъпили 15 заявления за 105 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 - проект „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.октомври
2020 г. са сключени 64 договора и през октомври работят 121 души.
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Промени в мярката „Заетост за теб”

От 27.11.2020 г. работодателите и търсещите работа вече ще могат да се възползват от
облекчените условия на мярката „Заетост за теб”. Целта на промените е да бъдат удовлетворени в по-голяма степен нуждите и на бизнеса, и на безработните.
Промените се изразяват в следното:
- увеличение на субсидирания период на заетост до 6 месеца, вместо досегашните 3
месеца;
- намалява се ангажиментът на работодателите за запазване на 75% от новонаетия
персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост (до този момент
условието беше за запазване на заетите работни места за период, равен на целия период на
субсидираната заетост);
- увеличава се максимално допустимият размер за заявени нови работни места, за
които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за
месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката. Той се разпределя по следния начин:
 до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;
 до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;
 до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;
над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.
- допустими за подкрепа са и общинските предприятия по чл.52 от ЗОС.
Електронни заявки по новите условия могат да се подават от 27.11.2020 г.
Всички работодатели с активни договори за осигуряване на заетост (наетите лица са в
период на субсидирана заетост), ще могат да се възползват от новите възможности чрез
подписване на Допълнително споразумение. За целта трябва писмено да уведомят съответната
Дирекция „Бюро по труда”, където могат да получат и допълнителни указания.
Всички работодатели, които искат да се възползват от промените, но заявките им
се обработват в момента, ще може да удължат срока на субсидирана заетост при сключването на договора, но за разкриване на допълнителни свободни работни места (до максимално допустимите за тях спрямо новите условия на проекта) ще трябва да подадат нова
електронна заявка, считано от 27.11.2020 г.
Одобрението/неодобрението на заявките от работодателите ще се извършва, както и
досега, на принципа „първи по време, първи по право” до изчерпване на финансовия ресурс за
съответната област.
На официалната страница на Агенцията по заетостта ще се публикува квотното разпределение на финансовите ресурси по области съгласно новите изисквания на проекта, а
впоследствие регулярно – одобрените и неодобрените работодатели и резервен списък.
Промените в срока на субсидираната заетост от 3 на 6 месеца ще осигурят на безработните лица по-добра мотивация за включване в по-продължителна заетост, а работодателите ще
бъдат по-продължително подкрепени в предстоящия есенно-зимен кризисен период.
Подробна информация за условията по Проекта ще може да бъде намерена на
официалната страница на Агенцията по заетостта – тук, както и на информационните
табла в бюрата по труда в страната.
Разходите по изпълнението на проекта се финансират по линия на ЕСФ чрез Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”. Бюджетът на проекта е 160 000 000 лв., разпределен на квотен принцип по области съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрирани безработни след 13.03.2020 г. и брой работодатели от съответните общини.
https://www.az.government.bg/bg/news/view/promeni-v-mjarkata-ay-zaetost-za-teb-au-3566/
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Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме”

Във връзка с прието постановление на Министерски съвет № 325 от 26.11.2020 г., от
30.11.2020 г. (понеделник) Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Запази ме”, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. Целта на операцията е приоритетно да се
предостави подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са
преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу
разпространението на COVID-19.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 млн. лева. С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в
трудовия договор.
Лицата могат да получават компенсации за периода на ползване на неплатен отпуск по
реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от КТ след 29.10.2020 г., но за не повече от 60 дни.
Компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не порано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г.
Ако родител получава месечна целева помощ по реда на ПМС № 218 от 17.08.2020 г. към
Агенцията за социално подпомагане, няма право на компенсация по проект „Запази ме” към
Агенция по заетостта.
Заявлението и приложенията към проекта се подават в дирекции "Бюро по труда” от
работодателите, чиито работници и служители желаят да получават компенсации по проект
„Запази ме” по следните начини:
 по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код чрез Системата за сигурно електронно
връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;
 с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор;
на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа, съобразно актуалните мерки за ограничаване разпространението на коронавируса.
Подробна информация за условията по Проекта може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта - тук, както и на информационните табла в бюрата по труда в
страната.
https://www.az.government.bg/bg/news/view/startira-priemyt-na-dokumenti-po-novata-mjarka-ayzapazi-me-au-3567/
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОМОЩТА ЗА СЕМЕЙСТВАТА, ЧИИТО ДЕЦА УЧАТ ОТ
РАЗСТОЯНИЕ
Министерството на труда и социалната политика инициира промени на критериите за
отпускане на месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено
извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка с цел да се осигури
подкрепа за повече родители. Сред право имащите ще се включват повече семейства с деца до
14 години, които учат дистанционно, независимо дали това се случва в електронна среда. За
да може подкрепата да стигне до повече семейства, се повишава и доходната граница за достъп до помощта от 610 лв. на 915 лв. на член от семейството. Подробна информация за условията за получаване на помощта и начина на кандидатстване може да видите ТУК.

СЕМЕЙСТВАТА МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКА ДО 2023 Г.

Безработни родители и такива, които искат да се върнат на работа след първата или
след втората година от майчинството, може да кандидатстват за осигуряване на детегледачка за децата си. Програмата „Родители в заетост“ на Агенцията по заетостта беше удължена до 2023 г., като за целта бяха отпуснати допълнително 15 млн. лв. 5429 семейства са
ползвали или ползват услугата в момента.
Детегледач може да се наеме до 18 месеца, като семействата може да пожелаят това да е техен
близък или роднина, регистриран в бюро по труда. Родителите на деца до 5г., които не са записани на ясла или детска градина, може да получат детегледач за до 8ч дневно. Хората с три
или повече деца до 12г., записани в детска градина или училище – за до 4ч. Ако майката или
бащата на децата са безработни, те трябва да започнат работа до четири месеца след одобрение по програмата.
Кандидатстването става в бюрата по труда по настоящ или постоянен адрес, като повече информация за условията и необходимите документи може да се намерят на адрес: https://
www.az.government.bg/pages/roditeli-v-zaetost/. Общият ресурс на програмата е 65 млн. лв.,
като към момента са сключени договори за осигуряване на детегледачи в размер на близо 54
млн. лв. Средствата са осигурени по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.
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