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Средната продължителност на предстоящия живот за населението на България, 
изчислена за периода 2017-2019 г., е 74.9 години. Спрямо преходния период 2016-2018 
година показателят се увеличава с 0.1 година. Това показват данните в Отчета за 2019 г. 
за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на 
населението в Република България (2012-2030 г.), който беше приет от правителството. 
Като най-положителна демографска тенденция може да се отбележи значителното намаляване 
на детската смъртност през последните години. През 2019 г. в страната са починали 342 деца 
на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5.6%о. Това е най-ниската 
регистрирана в страната стойност. През 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4%
о, през 2005 г. — 10.4%о, а през 2018 г. - 5.8%о. 
По отношение на стандарта и качеството на живот на населението се наблюдават позитивни 
промени. През 2019 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 6 592 лв. и 
нараства с 9.6% спрямо 2018 година. За последните десет години (2010 - 2019 г.) общият доход 
средно на лице от домакинство се увеличава 1.8 пъти. Реалните доходи на домакинствата 
нарастват с 6.3% през 2019 г. в сравнение с 2018 г. 
През 2019 г. в страната са регистрирани 61 538 живородени деца. В сравнение с предходната 
година броят на живородените намалява с 659 деца, или с 1.06%. Средната възраст на жените 
при раждане на първо дете се увеличава от 27.2 години през 2018 г. на 27.3 години през 2019 г. 
Тоталният коефициент на плодовитост за поредна година се задържа на нива около 1.5. През 
2019 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.58, което е увеличение с 0.02 спрямо 
2018 г. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.24, а през 2016 години-1.54. 
По данни на НСИ към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482 души, което 
представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 г. населението на 
страната намалява с 48 557 души, или с 0.7%. В сравнение с 2018 година броят на умрелите 
лица намалява с 443, или с 0.4%. Общият брой на умрелите лица през 2019 г. е 108 083 души, а 
коефициентът на обща смъртност - 15.5%о. Нивото на обща смъртност обаче, продължава да е 
твърде високо. 
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Средната	продължителност	на	живота	в	България	се	
увеличава	до	74.9	години	

		



 

 

Правителството одобри допълнителни 16 872 440 лв. за 2020 г. за осигуряване на 
противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 
в държавните и общинските училища, и центрове за специална образователна подкрепа 
(ЦСОП). 
С отпуснатите средства училищата ще осигурят необходимите количества дезинфектанти, 
апарати за пречистване на въздуха, електронни устройства за учениците, които нямат 
възможност да си закупят сами, за да могат да се включат в обучение от разстояние в 
електронна среда. 
Министерството на образованието и науката предлага на базата на изготвени разчети 
допълнителни средства за извънредно възникнали разходи да се предоставят на 2257 общински 
и държавни училища и 42 ЦСОП, които не са били планирани със Закона за държавния бюджет 
за 2020 г. Средствата ще се разпределят по бюджетите на общините - за общинските училища, и 
по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на младежта 
и спорта, на Министерството на културата и на Министерството на правосъдието. 
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Предоставят	се	16,9	млн.	лв.	за	мерки	за	ограничаване	
разпространението	на	COVID-19	в	образователните	институции		

Намалява	се	административната	тежест	при	регистрацията		
на	пчелини		

Намалява се административната тежест при регистрацията на животновъдните обекти 
- пчелини. Това реши Министерският съвет, след като одобри проект на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за пчеларството. Собствениците ще регистрират 
пчелните семейства само в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), а не 
както досега и в кметствата. Предложените изменения целят насърчаване и улесняване на 
стопанската дейност в областта на пчеларството. 
С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за пчеларството ще се 
изпълни мярка 147 от Решение № 704 на Министерски съвет от 2018 г., за изпълнението на 
мерки за трансформация на модела на административно обслужване. 



 

 

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България 
правителството определи дните на религиозните празници през 2021 г. на 
вероизповеданията, различни от източноправославното. Съгласно Кодекса на труда и 
Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези 
вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или 
неплатен отпуск за религиозните празници. 
Празниците на Католическата църква у нас са 5 април - вторият ден от Възкресение, 29 юни - 
„Св. Св. Апостоли Петър и Павел“, 1 ноември - „Вси Светни“ и 8 декември - Непорочното 
зачатие на Света Богородица. 
Мюсюлманското вероизповедание ще празнува Рамазан байрам - на 12, 13 и 14 май, Курбан 
байрам на 20 и 21 юли и Рождението на Мохамед - 17 октомври. 
За религиозната общност на евреите празниците са на 29 март - Песах, 17 и 18 май - Шавуот, 7 
и 8 септември - Рош Ашана и 16 септември - Йом Кипур. 
Арменската апостолическа православна света църква ще празнува Рождество Христово на 6 
януари, 28 март - Цветница, 4 април - Възкресение Христово, 11 юли - Преображение 
Господне, 15 август - Успение Богородично, 12 септември - Кръстовден. 
Празничните дни за обществото „Бяло братство” са 22 март - Ден на пролетното 
равноденствие, раждането на Учителя Петър Дънов - 12 юли, Съборните дни - 19, 20 и 21 
август, и Денят на Учителя - 27 декември. 
Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия 
им или служебен договор са задължени да работят в тези дни. 
Празници за Общество за Кришна съзнание са Гаура Пурнима на 28 март, Рама Навами - 21 
април, Нарасимха Чатурдаши на 25 май, Кришна Джанмапггами на 30 август, Ратха Ятра - на 
18 септември. 
Последователите на Диамантен път на будизма - България, ще празнуват на 26 май - Весак (ден 
на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни). 
Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 
27 март. 
Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври деня на Реформацията. 
За празници на Будистката общност в България са определени: 12 февруари - Нова година, 8 
април - Денят на Буда (Весак), 24 юли - Денят Дхарма и 8 декември - Денят Бодхи. 
Бахайска общност в България - 20 март Ноу Руз, 20 април - Резван, 23 май - декларацията на 
Баб, 28 май - възнесението на Бахаулла, 9 юли - Мъченическата смърт на Баб, Рождението на 
Бахаулла - 7 ноември. 
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Правителството	утвърди	датите	на	религиозните	празници	
през	2021	г.	на	вероизповеданията,	различни	от	

източноправославното		



 

 

Министерският съвет одобри проект на Рамково споразумение за проекта „Традуки“ 
относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна 
Европа. 
„Традуки“ представлява Европейска мрежа за литература и книги. В повечето европейски 
държави програмите за превод вече са неразделна част от националните програми и 
инициативи, насочени към популяризиране и разпространение на литературата и културата на 
страните. Европейската мрежа „Традуки“, създадена през 2008 г., излиза извън тази рамка, 
избирайки международен и многостранен подход, като добавя наднационални аспекти към 
подкрепата за преводите и литературата. „Традуки“ се фокусира върху обмена между 
немскоезичната литература и литературата на страните от Югоизточна Европа, както и върху 
литературния обмен в рамките на Югоизточна Европа. 
До 31 декември 2020 г. в проекта „Традуки“ участват пълноправно Федералното 
министерство за европейските и международни дейности на Република Австрия, 
Министерството на външните работи на Федерална република Германия, Швейцарската 
културна фондация „Про Хелвеция“, КултурКонтакт Австрия (по възложение на Федералното 
канцлерство на Република Австрия), Гьоте институт, Фондация „С. Фишер“ (Берлин), 
Словенската агенция за книгата, Министерството на културата на Република Хърватия, 
Департамент „Култура” в правителството на Княжество Лихтенщайн, Културната фондация 
на Княжество Лихтенщайн, Министерството на културата на Република Албания, 
Министерството на културата и информацията на Република Сърбия, Министерството на 
културата на Румъния, Министерството на културата на Черна гора, Лайпцигският панаир на 
книгата, Министерството на културата на Република Северна Македония и Министерството 
на културата на Република България. 
Настоящото споразумение предвижда присъединяването на Великото херцогство 
Люксембург към проекта „Традуки“ от 1 януари 2021 г. 
От присъединяването си към „Традуки“ досега България участва последователно в четири 
сесии за кандидатстване и оценяване на проекти. Преди присъединяването, когато страната 
ни е само участник, а не равноправен член на програмата, са били подкрепяни спорадично и 
малко на брой български проекти. Още след първата сесия, в която България участва като 
равноправен партньор, българските кандидатури, както и успеваемостта на проектите ни, се 
увеличават. Това е доказателство за ролята на членството ни в „Традуки“ и за възможността 
да участваме равноправно в обсъждането и оценяването на кандидатурите, чийто резултат е 
увеличаване на броя на одобрените български проекти. 
С подписването на настоящото Рамковото споразумение, Министерство на културата на 
Република България ще продължи участието си в проекта за периода 1 януари 2021 г. - 31 
декември 2023 г. 
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Продължава	участието	на	страната	ни	в	проекта	„Традуки“		



 

 

Онлайн заседание на Областна епизоотична комисия се проведе днес. По разпореждане 
на Българска агенция по безопасност на храните всички области в страната трябва да 
бъдат приведени в повишена епизоотична готовност и вземат превантивни мерки по 
отношение болестта Инфлуенца по птиците. На заседаниеТО, водено от заместник 
областния управител Волен Дичев, бяха набелязвани конкретни мерки за 
предотвратяване на проникването на Инфлуенца по птиците на територията на област 
Ямбол. 
На територията на страната няма констатирани огнища или случаи на инфлуенца по птиците, 
към момента, но в този период на годината са необходими превантивни мерки за недопускане 
на това заболяване, каза директорът на Областна дирекция безопасност на храните Ямбол д-р 
Добромир Димитров. Според него една от най-важните мерки, които трябва да бъдат 
предприети на територията на областта от стопаните, е да не се допуска домашните птици да 
напускат местата, където са отглеждани. Засилване контрола и мерките за биосигурност в 
животновъдните обекти за птици на територията на областта. Засилен надзор при дивите 
птици. 
Мерките, които ОДБХ ще наложи и чрез които област Ямбол ще бъде приведена в състояние 
на повишена епизоотична готовност са следните: 
Забрана за отглеждането на домашни птици от всички видове на открито. Забрана за 
отглеждане на домашни водоплаващи заедно с други домашни птици. 
Забрана за провеждане на изложби и пазари за птици. 
При установяване на повишена смъртност при диви птици, както и в личните стопанства, 
съответно ловни дружинки, горски служители и стопани трябва да информират ОДБХ. 
Органите на автомобилна администрация ще бъдат ангажирани в контрола на транспортни 
средства превозващи птици, за наличие на ветеринарномедицинско свидетелство за 
придвижване. 
Предстои провеждане на Общински епизоотични комисии, където да се обсъдят и 
конкретните мерки по общини. 
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Мерки	за	недопускане	на	
територията	на	област	Ямбол	

инфлуенца	по	птиците	



 

 

На 16 декември 2020 г. от 14.00 ч. се проведе първо заседание в онлайн формат на 
Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югоизточен регион за планиране в неговия нов 
състав, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за 
неговото прилагане. Заседанието се проведе под председателството на г-н Димитър 
Иванов – областен управител на Област Ямбол. 
На срещата присъстваха областни управители и кметове на общини в Югоизточен регион и 
техни упълномощени представители, представители на министерства, представители на 
национално представените организации на работодателите, представители на икономическия 
сектор, представители на неправителствените организации и др. 
Заседанието започна с представяне на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югоизточен 
регион за планиране в неговия нов състав. 
На заседанието бяха взети следните решения: 
За председател на РСР бе избран г-н Димитър Николов – кмет на Община Бургас; 
За заместник председател на РСР бе избран г-н Живко Тодоров – кмет на Община Стара 
Загора. 
Заседанието приключи с избор на представители на РСР  в Тематичните работни групи за 
подготовка на новите оперативни програми за стратегическия планов период 2021-2027 г. 
Информация на секретариата на РСР на ЮРП 
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Заседание	на	Регионален	съвет	за	развитие	на	ЮРП	



 

 

По решение на Европейската комисия, 2021 година е годината на железопътния 
транспорт. Инициативата има за цел да популяризира ползите от железопътния 
транспорт, като устойчиво, интелигентно и безопасно транспортно средство. Разнообразни 
дейности ще поставят железниците в центъра на вниманието през цялата година, за да 
насърчат използването им както от гражданите, така и от бизнеса, както и за принос към 
целите за климатична неутралност на ЕС до 2050, в контекста на Зелената сделка. 
В ЕС железопътният транспорт е с дял под 0.5% от емисиите на парниковите газове. Това го 
прави една от най-устойчивите форми на пътнически и товарен транспорт. Наред с другите 
предимства, железопътният транспорт също е изключително безопасен и свързва хората и 
бизнеса в ЕС чрез трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Въпреки тези предимства 
само около 7% от пътниците и 11% от стоките се превозват с железопътния транспорт.  
 
От 1 януари стартира и нарочен уебсайт, посветен на жп транспорта достъпен на всички 
езици в ЕС https://europa.eu/year-of-rail/index_bg. Той ще предоставя информация за 
инициативата, както и за планирани дейности. Различни събития, проекти и дейности в ЕС ще 
акцентират върху многото измерения на железопътния транспорт - от водещата му роля в 
Европа и света, до ролята му в европейската култура и наследство, значението му за 
свързването на регионите, хората и бизнеса, устойчивото развитие туризма, както и 
обезпечаването на свързаността със съседните на ЕС държави. За момента са планирани 22 
събития, като същите стартират на 25 януари с церемония по връчването на годишната 
награда за жп транспорт, уебинари през февруари за шума от жп транспорта, дните на 
безопасността на жп транспорта през юни, арт фестивал на влаковете през октомври и др. 
В Европейската година на жп транспорта, страната ни влиза с напълно реновираната втора по 
големина жп гара в София - гара Подуяне. Обновяването на комплекса е реализирано с 
европейски средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, 
като в обекта са инвестирани над 2.9 млн. лева. Гаровият комплекс е част от жп линията 
София-Пловдив, която е най-натоварената в страната. 
Железопътната гара Подуяне е построена през 1930 г. и до 2019 г. не е извършван основен 
ремонт. След реконструкцията жп гара Подуяне е напълно обновена, отговаряща на всички 
европейски изисквания за енергийна ефективност, техническа безопасност и достъпна среда.  
Официалното откриване на обекта бе направено на 22 декември, м.г. от министъра на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията и кмета на Столична община.  
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2021	г.	е	Европейската	година	на	
железопътния	транспорт	



 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ	НА	ИНФОРМАЦИОННИ	И	КОМУНИКАЦИОННИ	
ТЕХНОЛОГИИ	В	ДОМАКИНСТВАТА	И	ОТ	ЛИЦАТА	В	ОБЛАСТ	

ЯМБОЛ	ПРЕЗ	2020	ГОДИНА	
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Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, 
че 63.1% от домакинствата в област Ямбол имат достъп до интернет в домовете си, при 
средно 78.9% за страната. Област Ямбол се нарежда на 26-то място по относителен дял на 
домакинствата с достъп до интернет. 

Фиг. 1. Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет 
по области през 2020 година 

 

 
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 2020 г., 51.2% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област 
Ямбол използват регулярно (всеки ден или поне веднъж седмично) интернет. Спрямо 2019 г. 
се отчита ръст от 3.5 процентни пункта. По този показател областта се нарежда на 27-мо 
място след област Добрич - 53.7% и пред област Видин - 41.8%. 

В област Ямбол мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в 
сравнение с жените - съответно 52.7 и 49.9%. Тяхната активност е по-ниска от средната за 
мъжете в страната със 17.9 процентни пункта и по-висока от активността на жените в 
областта с 2.8 процентни пункта. 

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование - 82.4% 
от лицата с висше образование и 22.8% от лицата с основно или по-ниско образование 
използват редовно глобалната мрежа. 

Относителният дял на лицата в област Ямбол, използващи услугите на електронното 
правителство за взаимодействие с органите на държавната и местната власт през 2020 г., е 
13.3%, при 26.9% средно за страната. 

 
 Методологични бележки 

 
Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда 
ежегодно в България от 2004 г. съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската 
комисия. Основната му цел е получаване на надеждни сравними данни, които да отразяват 
разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво. 

Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на 
наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 
навършени години. През периода юни - юли 2020 г. са анкетирани 4 166 домакинства, 
избрани на случаен принцип, и 9 357 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. 
Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. 
Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и 
използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна 
търговия, поверителност и защита на личната информация в интернет и др., както и въпроси, 
свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата 

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационни и 
комуникационни технологии в домакинствата и от лицата, както и анкетна карта за 
изследването през 2020 г., могат да се намерят на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/
node/2805) и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/
module.jsf?x_2=240). 
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През октомври 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 342, а на леглата - 618. В сравнение с октомври 2019 г. общият брой на 
местата за настаняване намалява с 5.3%, а леглата в тях - с 9.6%. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през 
октомври 2020 г., е 3 163, или с 26.9% 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 октомври 2020 г. в област Ямбол е Румъния - 54.5%, следват Турция - 7.6%, 
Нидерландия - 5.2%, Австрия - 4.7% и Португалия - 4.4%. 

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през октомври 2020 г. 
намаляват с 36.4% в сравнение със съответния месец на 2019 г. и достигат 1 251. Те са 
реализирали средно по 2.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 237, а пренощувалите 
българи - 1 014. Чуждите граждани са реализирали средно по 5.2 нощувки, а българските - 
средно по 1.9 нощувки. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2020 г. е 16.6% и в 
сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 5.6 
процентни пункта. 

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

 

ДЕЙНОСТ	НА	МЕСТАТА	ЗА	НАСТАНЯВАНЕ	
В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	ОКТОМВРИ	2020	ГОДИНА	



 

 

	РЕГИОНАЛНА	СТАТИСТИКА	 БРОЙ	12,	ДЕКЕМВРИ	2020	
    

Областна	администрация	Ямбол	
www.yambol.government.bg	

		
12 

 
Приходите от нощувки през октомври 2020 г. в областта достигат 141 701 лв., или с 

22.6% по-малко в сравнение с октомври 2019 година. Регистрирано е намаление на 
приходите от български граждани - с 35.1%, докато приходите от чужди граждани се 
увеличават с 9.3%. 

 
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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