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Промени в противоепидемичните мерки в сила от 1 март
От 1 март се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия в училищата за
ученици със сензорни увреждания. Занятията трябва да се провеждат в съответствие с
изготвените от министерствата на образованието и науката и здравеопазването Насоки за
работа на системата на училищното и предучилищното образование в условията на COVID19. Това нарежда министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов със своя
заповед, издадена на 26 февруари 2021 г.
Със същата заповед се допуска провеждането на присъствени групови занятия в езикови
центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от
юридически и физически лица. Изискването е за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.,
носене на защитна маска за лице, проветряване на всеки час и дезинфекция.
Отпада забраната да бъдат провеждани в присъствена среда групови и извънкласни дейности и
занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и
извънучилищна среда занимания.
От 1 март, между 6:00 ч. и 23:00 ч., се разрешават посещенията в заведения за хранене и
развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки – барклубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, които ще отворят от 1 април. Изискванията
към обектите, които ще отворят на 1 март, са да използват не повече от 50% от капацитета си, при
настаняване на не повече от 6 души на маса и носене на защитна маска за лице от персонала.
Отново от 1 март, в часовия диапазон между 6:00 ч. и 23:00 ч., работата си могат да възобновят и
игралните зали и казината, при използване на не повече от 50% от капацитета си и носене на
защитна маска за лице от персонала и посетителите.
От 1 март се разрешава провеждането на групови туристически пътувания с организиран
транспорт в страната, а от 1 април - и в чужбина.
Разрешават се и изложенията при създаване на организация за еднопосочно движение и спазване
на физическа дистанция от 1,5 м. между посетителите.
С пълния текст на Заповед № РД-01-132/26.02.2021 г. може да се запознаете на страницата на
Министерството на здравеопазването - https://www.mh.government.bg.
Източник: Министерство на здравеопазването
https://www.mh.government.bg

352 са ваксинационните пунктове в страната, в които всеки
гражданин може да бъде имунизиран срещу COVID-19
Със заповед на министъра на здравеопазването броят на ваксинационните пунктове, в
които гражданите могат да бъдат имунизирани срещу коронавирусна инфекция се
увеличава на 352.
С пълния текст на Заповед № РД-01-118/23.02.2021 г., в която е поместен и списък на временните
ваксинационни пунктове, може да се запознаете на страницата на Министерството на
здравеопазването - https://www.mh.government.bg.
Източник: Министерство на здравеопазването
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Указания за провеждане на изборите за народни
представители в страната на 4 април 2021 година
Министърът на здравеопазването издаде указания за провеждане на избори на народни
представители в страната на 4 април 2021 г.
Указанията за провеждане на избори на народни представители в страната на 4 април 2021 г. в
условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 са разработени
в съответствие с въведените основни противоепидемични мерки в страната и въз основа на
опита от провеждането на изборния процес в редица държави членки на Европейския съюз. С
тях се цели да се противодейства на разпространението на COVID-19, като по този начин се
защити здравето на участниците в изборния процес, а в последствие и на техните близки,
семейства и на обществото като цяло.
С пълния текст на Указанията може да се запознаете на страницата на Министерството на
здравеопазването - https://www.mh.government.bg.
Източник: Министерство на здравеопазването
https://www.mh.government.bg

Министерският съвет прие оперативната си програма за
периода 1 януари - 30 юни 2021 г.
Министерският съвет прие оперативната си програма за периода 1 януари - 30 юни 2021 г.
Законът за нормативните актове предвижда одобряването на проекти на закони и приемането на
подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на
законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Програмите осигуряват планиране
на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме през периода, както и планиране
на процеса по извършването на оценка на въздействието.
Оперативната програма дава информация за основните положения на предлаганата уредба и
последиците от прилагането й, цели, основания за приемане на актовете и сроковете за тяхната
подготовка, съгласуване и приемане.
Оперативната програма дава възможност за повишаване на прозрачността на процеса по
приемане на нормативните актове и създава условия за по-широко гражданско участие в
обществените консултации по проектите на нормативните актове, включени в програмата.
Включването на проекти на актове в оперативната програма се осъществява след извършена
частична предварителна оценка на въздействието.
Оперативната програма предвижда да бъдат разгледани 26 проекта на нормативни актове от
компетентността на Министерския съвет.
Съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, програмата ще бъде публикувана заедно с
извършените частични предварителни оценки на въздействието на Портала за обществени
консултации www.strategy.bg.
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България
https://www.gov.bg
Областна администрация Ямбол
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Държавните и общинските имоти влизат в единен регистър

Всички имоти държавна и общинска собственост ще бъдат обединени в единна система за
управление на собствеността и регистър. Иновативната е-система ще се администрира от
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като ведомствата и
общините ще вписват и отразяват промени в системата за територията и имотите, за които
отговарят. Тя ще бъде изградена по проект на МРРБ на стойност 3 117 532,93 лв.,
финансиран от Оперативна програма „Добро управление”. Срокът за неговото изпълнение
е 31 юни 2023 г.
С изпълнението на дейностите ще се обединят всички съществуващи към момента регистри за
имотите – държавна и общинска собственост, които се поддържат от различните институции на
централно, областно и общинско ниво с изключение на тези с гриф за сигурност по смисъла на
Закона за защита на класифицираната информация. Целта е да се подобри качеството, пълнотата
и сигурността на данните, както и да се оптимизира цялостната организация. Детайлният
регистър ще включва и хронология по управлението и измененията в собствеността за всеки
имот. Чрез обединяването на регистрите ще се подобри и служебният обмен на информация
между администрациите.
Предвижда се за имотите да се съдържат и данни за данъчна оценка, данни за предоставените
права за управление, концесии, договори за наем, продажба, замяна, делба, учредени ограничени
вещни права, както и за лицето, придобило права, включително и актовете, по силата на които
имотът е престанал да бъде държавна/общинска собственост. Съставянето на нови актове за
изключителна, публична, частна държавна и общинска собственост съгласно действащото
законодателство е друга функционалност, която ще предлага системата. Чрез нея ще могат да
осъществяват и всички операции, свързани с управлението на държавната и общинска
собственост. Ще могат да се извличат данни, подпомагащи вземането на решения относно
управлението и разпореждането с имоти с цел по-голяма прозрачност и проследимост на
процеса по управление и разпореждане. Ще бъде разработено електронно ръководство за работа
и наръчник за администраторите. Заложени са и специализирани обучения на минимум 700
служители за работа със системата и регистъра.
По проекта ще бъде изготвен и анализ на нормативната уредба и ще се изготвят проекти за
изменения на приложимите нормативни актове, във връзка с функционирането на единния
регистър и системата, със съответната обосновка и оценка за въздействието. Планиран е и
цялостен анализ на текущото състояние на регистрите, поддържани в 28-те областни
администрации, първостепенните разпоредители с бюджет и 265-те общини, както и работните
процеси и връзки с други информационни системи, включително нивото на тяхната
електронизация.
Създаването на системата е предвидено в мярка 66 от Актуализираната пътна карта за
изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за
периода 2019-2023 г.
Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
https://www.mrrb.bg/
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ПСР тестовете на командировани в чужбина служители ще се
заплащат от работодателите
Разходите за ПСР тестове на служители, командировани в чужбина, ще се покриват от
работодателя. Това реши правителството с одобрението на допълнение в Наредбата за
служебните командировки и специализации в чужбина.
Промените се въвеждат с оглед на това, че служителите изпълняват своите служебни
задължения в страната, в която са командировани. Ако за влизането на територията на
конкретна страна се изисква отрицателен резултат от тест за COVID-19, то би следвало
медицинското изследване да е за сметка на ведомството или предприятието, което е
командировало работниците.
Одобреното допълнение е в съответствие със задълженията на работодателите да осигурят
здравословни и безопасни условия на труд на своите служители.
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България
https://www.gov.bg

Правителството одобри проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за пътищата
Министерският съвет прие Решение за одобрение на проект на Закон за изменение и
допълнение на Закон за пътищата. С проекта на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на
Закона за пътищата (ЗП) се въвеждат в националното ни законодателство правилата на
Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година за
изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните
инфраструктури, чрез:

разширяване на приложното поле на прилагането на процедурите за управление на
безопасността на пътната мрежа, в съответствие с предвиденото в Директива (ЕС)
2019/1936;

уреждане на нов вид процедури - цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа, чрез
която се извършва периодично оценяване на състоянието на пътната инфраструктура и на
нейната безопасност и целенасочени инспекции по пътна безопасност;

въвеждане на нормативно установено задължение за предприемане на последващи действия
в резултат от проведени процедури за цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа,
изразяващи се в планирането и извършването на целенасочени инспекции за пътна
безопасност или в предприемането на преки коригиращи действия.
В допълнение, законопроектът цели засилване на ролята на одитора по пътна безопасност и
въвеждането на систематична уредба в закона на правомощията на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“, включително по отношение на процедурите за
управление на безопасността на пътната инфраструктура.
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България
https://www.gov.bg
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Изменя се Наредбата за Националния туристически регистър
Министерският съвет прие изменения и допълнения на Наредбата за Националния
туристически регистър, приета с ПМС № 252 от 2019 г. С промяната се допринася за повече
яснота и прецизност посредством определяне на конкретна информация, която следва да се
вписва в Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и
събития.
Чрез предложените промени в Наредбата за Националния туристически регистър, свързани с
функционирането на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), се осигурява
стабилност на данните с оглед правилното прилагане на Закона за местните данъци и такси.
Вписванията чрез ЕСТИ на категоризираните места за настаняване, които се намират в
труднодостъпни или отдалечени райони, за които липсва комуникационна свързаност, се
извършват в срок не по-късно от 7 дни след изтичане на месеца. Също така след изтичане на
описания срок не се допуска промяна на данните за изтеклия месец, вписани в ЕСТИ от лицата,
извършващи дейност в местата за настаняване.
Приетите изменения и допълнения в Наредбата за Националния туристически регистър
привеждат в съответствие и синхрон подзаконовата уредба на материята във връзка с измененията
и допълненията, настъпили по силата на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма.
Установяват се ясни и конкретни условия и процедури за събирането, систематизирането и
актуализирането на информацията относно съществуващите туристически забележителности и
провежданите фестивали и събития на територията на цялата страна от интерес за туристите.
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България
https://www.gov.bg

Одобрено е индикативно разпределение на средствата от
ЕФРР по програми за транснационално и трансгранично
сътрудничество за България за периода 2021 - 2027 г.
Министерският съвет одобри Методика и индикативно разпределение на средствата от
Европейския фонд за регионално развитие по програми за транснационално и
трансгранично сътрудничество за България за програмен период 2021 - 2027 г. Предвижда се
страната ни да получи 133,6 млн. евро за финансиране на програмите за териториално
сътрудничество, в които ще участва за периода 2021-2027 г. От тях към двустранните програми на
България с Румъния, Гърция, Сърбия, Република Северна Македония и Турция, както и към
програмата „Черноморски басейн“, се насочват 111,2 млн. евро, а към бюджета на
транснационалните програми „Дунав 2021-2027“ и „Интеррег Евро Средиземноморска зона 20212027“ - 22,4 млн. евро.
При определяне на бюджетите са отчетени демографски и териториални показатели, както и
икономическите и социалните предизвикателства пред регионите, като приоритет е поставен
върху по-слабо развитите територии.
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България
https://www.gov.bg
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Министерският съвет прие Национална стратегия за
финансова грамотност на Република България и План за
действие към нея
Министерският съвет прие Национална стратегия за финансова грамотност на Република
България и План за действие (2021-2025 г.) към нея. Документът е насочен към всички
граждани в страната и всички групи от обществото, като се обръща по-специално внимание на
определени целеви групи, в т.ч. ученици, студенти, обучители / учители, провеждащи часове по
финансово образование, уязвими групи от населението, икономически активни лица и други.
Финансовата грамотност и финансовото образование са ключова предпоставка при вземането на
устойчиви финансови решения и постигането на финансово благосъстояние за всеки човек.
Предлагането на все по-многобройни и сложни финансови продукти, възникването на нови
рискове за потребителите на финансови услуги, бързото развитие на финансовия сектор,
увеличаването на броя и видовете потребители на финансови услуги и институции обуславя
необходимостта от повишаването на финансовата грамотност и финансовото образование във
всички сектори на обществото. Ефектите от настоящата пандемия също потвърждават
необходимостта от по-добро и по-ефективно управление на личните финанси.
В България има изпълнени или се изпълняват много програми и инициативи, чиято цел е
подобряване на финансовата грамотност на населението. Проектът на стратегия обединява
резултатите от вече съществуващите програми и дейности, като надгражда с определянето на
конкретни приоритети, цели и мерки в дългосрочен план. Успешното изпълнение на мерките в
проекта на Плана за действие към стратегията е от съществено значение за повишаването на
нивото на финансова грамотност на населението.
Стратегията е разработена в рамките на работна група с широко представителство, като е
използвана и техническата подкрепа на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие и Министерството на финансите на Нидерландия. Дейностите в областта на
финансовата грамотност се координират на национално ниво от Министерството на финансите.
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България
https://www.gov.bg
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Близо 2,9 млрд. лева са предвидени за подкрепа на
земеделските производители през 2021 г.
Близо 2,9 млрд. лева са предвидени за подкрепа на земеделските производители през 2021 г.
Те са предвидени за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г) и Програмата за морско дело и рибарство
2014-2020 г. От тях 2 млрд. 636 млн. лева са за сметка на ЕС и 247 млн. лева са от националния
бюджет. Това одобри Министерският съвет, като прие годишните разчети на сметката за
средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" за 2021 г.
731 млн. лв. са предвидени за развитие на селските райони. Основно плащанията ще се насочени
по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската
дейност“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и мярка 19
ЛИДЕР.
По линия на директните плащания от ПРСР са заложени 393 млн. лв., които ще обхващат
направленията агроекология и климат, биологично земеделие и Натура 2000, както и мярка 21 за
справяне с последствията от COVID-19.
1 млрд. 607 млн. лв. са определени по схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с
производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други.
По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са разчетени 38 млн. лв. 114 млн. лв. са
предвидени за пазарни мерки, включително за Националната програма по пчеларство, схема
„Училищен плод“, схема „Училищно мляко“, Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор, преструктуриране на лозовите масиви, промоционални програми и други
схеми.
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България, https://www.gov.bg

ОДБХ започват проверки на здравословното състояние на
пчелните семейства в цялата страна
От 01.03.2021 г., Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) започват проверки
в цялата страна на здравословното състояние на пчелните семейства и тяхната регистрация.
Целта на контрола, който ще се извършва от официалните ветеринарни лекари (ОВЛ), е да се
проследи общото здравословно състояние на отглежданите пчелни семейства, броя на отпадналите
такива и причините за това, броя на декларираните и отглежданите към момента на проверката
пчелни семейства, както и наличието на жизнени пчелни семейства в кошерите.
Проверките на ОВЛ не отменят и няма да възпрепятстват ежегодните пролетни профилактични
прегледи на пчелните семейства в България по Програмата за надзор и контрол на болестите по
пчелите. Те ще се провеждат, съгласно програмата, от началото на месец април 2021 година.
БАБХ напомня, че също от 01.03.2021 г., съгласно измененията в Наредба № 13 за мерките за
опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на
растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, земеделските производители ще
известяват пчеларите за предстоящи третирания единствено през електронната платформа ЕПОРД.
Източник: Българска агенция по безопасност на храните, https://bfsa.bg/
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Започва строителството на новата болница в Ямбол!
„Мога да ви кажа с категоричност, че приключиха
процедурите по избор на изпълнител на Новата болница, сключваме договорите за строителен и авторски
надзор и до седмица започва реално ремонта на сградата“, това заяви на журналистически въпрос на брифинг днес директорът на МБАЛ „Св. Пантелеймон“
Ямбол д-р Димитър Рунков. Като допълни, че в момента вече вървят подготвителни дейности по почистване
на терена, за да влезе специализираната техника, която
започва ремонта на дългоочакваната от ямболци и жителите на областта Нова болница.
И областният управител Димитър Иванов коментира пред
журналистите: „Вие сте свидетели, че в екип с д-р Рунков, без много шум, показахме отговорност,
показахме, че когато работиш открито, честно и в интерес на хората, няма нещо, което да създава
пречка и да не може да стане. Да, наистина стартира строителството, заявявам го и аз категорично!“. И допълни, че във връзка с предстоящото мащабно строителство на новата болница, съвместно с кмета на община Ямбол, директора на ОПУ Ямбол и Пътна полиция е изготвен план на временната организация за движение, тъй като ще има доста тежка техника в района. „Може да има
затруднения и неудобство за част от гражданите, за което се извиняваме, но съм сигурен, че имаме
подкрепата, защото това е обект чакан, много желан и един от най-важните и приоритетни обекти
за областта“, каза още Иванов.

Почистване на напоителния канал край с. Кукорево

По искане на областния управител на област Ямбол
Димитър Иванов, „Напоителни системи“ ЕАД клон
Сливен, започнаха почистване на напоителния канал,
преминаващ през землищата на община Ямбол и
община „Тунджа“, в района на село Кукорево.
Специализираната техника почиства канала, от натрупани
наноси, треви, клони… Като цяло канала е с основна
функция отводнителна за две хиляди и седемстотин
декара земеделска земя, през която преминава. Не
почистения канал, разказва кметът на село Кукорево
Кольо Дичев, е причина за заливане на земеделските
площи. С почистването му този проблем за местните земеделци е решен. Заместник областния
управител Волен Дичев на място се запозна с хода на дейностите по почистване на напоителния
канал.
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Комисията по заетост прие държавния план-прием за новата
учебна година
Комисията по заетост, обсъди и представи държавния план-прием за новата учебна
година 2021/2022 в област Ямбол. Регионалното управление на образованието Ямбол
представи данните по общини, броя на новите паралелки, както и броя на ученици в
професионални, профилирани и средни училища след 8 клас.
Общо 1169 ученици ще завършат 7 клас през тази учебна година. Държавният план прием
обхваща 45 паралелки в 8 клас. От тях 3 с професионални със срок на обучение 3 г., 41 са със
срок на обучение 5 години – 16 са профилирани, а 25 са професионални. Предвидени са пет
нови за областта специалности.
Членовете на комисията съгласуваха държавния план-прием, който бе приет с пълно
единодушие.
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Обобщеното предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии
в гимназиите, средните и обединените училища в областта е съобразено с:













Мотивираните предложения на директорите на неспециализираните училища, имащи
право да организират обучение в гимназиален етап и подкрепящи становища към тях;
Броя на учениците в VII през учебната 2020/2021 г. по населени места и общини на
територията на областта;
Прогнозни целеви стойности за 2021/2022 учебна година на областно ниво и за
повишаване процентното съотношение на приетите ученици в VIII клас в професионални
гимназии и паралелки с професионална подготовка;
Стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общините и областта,
като предложенията на общинските училища са съгласувани с кмета на съответната
община;
Предварителните становища от общинските администрации за прием по профили и
специалности от професии в училищата на територията на съответната община.
Постъпилите в РУО - Ямбол и в училищата заявки от работодатели за обучение по
защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или
прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда съгласно актуализираните
Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022
година и Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от
специалисти на пазара на труда, за учебната 2021/2022 година и за други търсени на
пазара на труда професии и специалности от професии. Заявленията са регистрирани в
РУО – Ямбол и в училищата и са отразени в информационната платформа за държавен
план-прием.
Изпълнението на план-приема за предходни години;
Наличната материално-техническа база;
Възможността за обезпечаване на обучението с педагогически специалисти.

Анализът на обобщеното предложение за държавен план-прием в VIII по профили и
професии в гимназиите, средните и обединените училища в областта показва:
1. Планираният държавен план-прием за учебната 2021/2022 година е разумно
балансиран.
Учениците в VIІ клас са 1169. Планираните паралелки за дневна форма и дуална
система на обучение в VIII клас на неспециализираните училища в областта са общо 45 с 1080
ученици, при средна пълняемост от 24 ученици. При изготвяне на Баланса е отчетен фактът, че
Спортно училище „Пиер дьо Кубертен” планира прием 1 паралелка VIII клас. Тридесет и пет
паралелки са съсредоточени в областния град. Данни от минали години показват, че учениците
от община „Тунджа” и в по-малка степен от община Стралджа продължават обучението си в
ямболските професионални и профилирани гимназии.
Направено проучване показва, че се запазва тенденцията в Професионална гимназия по
механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара” – Бояново, Професионална гимназия
по подемна, строителна и транспортна техника „Н. Й. Вапцаров” – Ямбол и Професионална
гимназия по земеделие „Христо Ботев” – Ямбол да кандидатстват ученици и от други области.
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2. Според вида на подготовката разпределението на предлаганите паралелки е 16
профилирани и 29 професионални. При така планирания прием, учениците в
професионални паралелки съставляват 64,44% от общия брой ученици в VIII клас за дневна
форма на обучение /ДФО/ и дуална система на обучение /ДСО/, при целева стойност 68%.
Относителният дял на учениците в планираните в паралелки със STEM профили и
професии е 65,56% при зададени 63,4%. Постигнатите стойности са оптимални съобразно
спецификата на териториалното разделение на областта на общини, съществуващата училищна
мрежа и стремежът да се осигури равен достъп до качествено образование според интересите
на учениците.
Предложените професии са от Списък на професиите за професионално образование и
обучение, утвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003 г. и последно изменен и допълнен със
Заповед РД № РД 09-3574/21.12.2020 г. на министъра на образованието и науката.
Не се предлага прием по една и съща специалност от професия в две или повече училища
в една и съща община.
Предложенията за обучение в паралелки за придобиване на професионална квалификация
в средно училище и в обединено училище са в съответствие с чл. 144 от ЗПУО.
Предложени са пет нови специалности:
„Охранителна техника и системи за сигурност” в ПТГ „Иван Райнов“ – Ямбол;
„Електрически превозни средства” в ПТГ „Иван Райнов“ – Ямбол;
„Фотография” в ПГХТТ – Ямбол;
„Мебелно производство” в ПГЛПЕХТ – Ямбол.
„Производство на хляб и хлебни изделия” в ОбУ „Васил Левски” – с. Тенево, общ. Тунджа
Първите 4 са STEM, а предложените от ПТГ „Иван Райнов“ – Ямбол, ПГЛПЕХТ – Ямбол
и ОбУ „Васил Левски” – с. Тенево са в актуализирания Списък със специалности от професии,
по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2021/2022
година, утвърден с Постановление № 13 на МС от 21.01.2021 г.
Две професионални гимназии предлагат дуална система на обучение /ДСО/. В отговор на
направени заявки от работодатели, ПТГ „Иван Райнов“ – Ямбол и ПГХТТ – Ямбол предлагат
прием по една паралелка с по две специалности в дуална система на обучение /ДСО/.
За лица, навършили 16 години се предлага възможност за професионално образование
след завършено основно в 1 паралелка в задочна форма на обучение.
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Коронавирус: Подготвяне на Европа за
нарастващата заплаха от варианти
Комисията предлага незабавни действия за подготовка на Европа за нарасналата заплаха от
нови варианти на коронавируса. Новият Европейски план за готовност за биологична
защита от варианти на COVID-19 — Инкубаторът HERA — включва сътрудничество с
изследователи, биотехнологични дружества, производители и публични органи в ЕС и в световен
мащаб с цел откриване на нови варианти на вируса, предоставяне на стимули за разработване на
нови и адаптирани ваксини, ускоряване на процеса на одобряване на тези ваксини и увеличаване
на производствения капацитет.
Важно е да бъдат предприети действия сега, тъй като продължават да се появяват нови варианти
на вируса и възникват предизвикателства, свързани с увеличаването на производството на
ваксини. Инкубаторът HERA ще послужи и като модел за дългосрочната готовност на ЕС за
извънредни ситуации, свързани със здравето.
Ключовите действия за повишаване на готовността, разработване на ваксини за вариантите и
увеличаване на промишленото производство са следните:
1. Откриване, анализиране и оценка на вариантите ◦разработване на специализирани тестове за
новите варианти и подкрепа за геномното секвениране в държавите членки с финансиране от ЕС в
размер на най-малко 75 млн. евро;

постигане на целта от 5 % геномно секвениране на положителните тестове, за да се
подпомогне идентифицирането на вариантите, да се следи тяхното разпространение в
популациите и да се изследва въздействието им върху заразността;

насърчаване на научните изследвания и обмена на данни за вариантите с финансиране в
размер на 150 млн. евро;

стартиране на мрежата VACCELERATE за клинични изпитвания за COVID-19, която
обединява 16 държави — членки на ЕС, и пет асоциирани държави, включително
Швейцария и Израел, с цел обмен на данни и постепенно обхващане на деца и юноши в
клиничните изпитвания.
2. Ускоряване на регулаторното одобрение на адаптирани ваксини: въз основа на модела за
ежегодната противогрипна ваксина ЕС ще предостави ускорено одобрение на адаптирани ваксини
срещу COVID-19 чрез: ◦адаптиране на регулаторната рамка, като например изменение на
регулаторната процедура, за да се даде възможност за одобрение на адаптирана ваксина с помалък набор от допълнителни данни, представяни периодично на Европейската агенция по
лекарствата (ЕМА);

предоставяне на насоки относно изискванията за данните за разработчиците от ЕМА, така че
изискванията по отношение на вариантите да бъдат предварително известни;

улесняване на сертифицирането на нови производствени обекти или на такива с променено
предназначение чрез включване на регулаторните органи на ранен етап;

обмисляне на нова категория спешни разрешения на ваксини на равнището на ЕС със
споделена отговорност между държавите членки.
Областна администрация Ямбол
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3.Увеличаване на производството на ваксини срещу COVID-19: ЕС: ◦ще актуализира или сключи
нови предварителни споразумения за покупка — за подпомагане на разработването на нови и
адаптирани ваксини чрез финансиране от ЕС, с подробен и надежден план, показващ капацитета
за производство на ваксини в ЕС и за надеждни доставки в срок. Това не следва да възпрепятства
ЕС при необходимост да се обръща към източници извън ЕС, при условие че те отговарят на
изискванията на ЕС за безопасност;

ще работи в тясно сътрудничество с производителите за подпомагане на наблюдението на
веригите на доставки и преодоляване на установените затруднения в производството;

ще подкрепи производството на допълнителни ваксини, насочени към новите варианти;

ще разработи доброволен специален механизъм за лицензиране, с цел улесняване на
трансфера на технологии;

ще подпомага сътрудничеството между предприятията;

ще гарантира производствения капацитет на ЕС чрез разработване на проекта „EU FAB“.
Източник: Представителство на ЕК в България
https://ec.europa.eu/bulgaria/home_bg

Нови етикети за енергийната ефективност на някои
домакински уреди в ЕС
От 1 март 2021 г. във всички магазини и интернет сайтове за търговия на дребно ще бъде
приложима изцяло нова версия на широко признатия енергиен етикет на ЕС. Целта е да се
подпомогнат потребителите да намалят сметките си за енергия и въглеродния отпечатък.
Новите етикети първоначално ще се прилагат за четири категории продукти — хладилници и
фризери, съдомиялни машини, перални машини и телевизори (и други външни монитори). На 1
септември те ще бъдат последвани от нови етикети за електрическите крушки и лампите с
фиксирани светлинни източници, а през следващите години ще последват и други продукти.
Като се има предвид, че все повече продукти по сега действащата скала получават класове A+,
A++ или A+++, най-важната промяна е връщане към по-опростена скала A—G. Тази скала е построга и е проектирана така, че много малко продукти могат да постигнат първоначално клас
„А“, оставяйки място за включване в бъдеще на по-ефективни продукти. Сега, продуктите с найвисока енергийна ефективност, които понастоящем се предлагат на пазара, ще бъдат
етикетирани най-често като „B“, „C“ или „D“. В
етикетите ще бъдат включени редица нови елементи,
включително QR код за връзка с база данни на ЕС, което
ще позволи на потребителите да намерят повече
информация за продукта. От 1 март ще влязат в сила и
редица правила за екопроектиране, по-специално относно
възможностите
за
ремонт
и
необходимостта
производителите да поддържат на разположение резервни
части в продължение на няколко години след като
продуктите вече не са на пазара.
Областна администрация Ямбол
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Използването на ефективни уреди е един от най-лесните начини да спестите електричество.
Много от нещата у дома като лампи, телевизори, фурни и прахосмукачки идват с етикет, който
помага на потребителите да оценят тяхната енергийна ефективност.
Енергийната ефективност означава получаването на еднакво качество при използването помалка енергия. За да насърчи спестяването на енергия, Европейският съюз въведе през 1994
година скáла, която класифицира уредите от А (най-ефективни) до G (най-неефективни).
Постепенно производителите подобриха своите продукти и скáлата бе разширена до А+++.
Това обаче означава, че повечето перални машини например са в клас А или по-висок, което
затруднява потребителите при сравняването.
Мерките на ЕС за по-чиста енергия засягат също така въпросите за енергийната ефективност на
сградите и възобновяемите енергийни източници.
Етикетите на осветителните уреди ще се променят от 1 септември 2021 г.
Източник: Европа Директно-София
http://direct.europe.bg

Ваксините срещу #COVID19

Бърза справка за ваксините срещу #COVID19 в
процес на оценка от Европейската агенция по
лекарствата (ЕАЛ):
Разполагаме с три одобрени ваксини, които се
ползват за ваксинация от държавите-членки.
Две ваксини са в процес на текущ преглед. Това
значи, че ЕАЛ прави оценка на данните още по
време на проучванията. Така се ускорява
процедурата по одобрение, която стартира след
като разработчика представи всички нужни данни
и кандидатства за официално одобрение за
използване в ЕС.
Една ваксина очаква финална оценка от ЕАЛ за
условно разрешение за употреба в ЕС.
Решението е очаквано в средата на март.
https://bit.ly/ваксини
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Започват първите покани за кандидатстване по научната
програмата „Хоризонт Европа“
Европейската комисия обяви тазгодишната работна програма на Европейския
научноизследователски съвет по линия на „Хоризонт Европа“ - новата Рамкова програма
на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2021-2027 г.
Програмата включва три основни покани за представяне на предложения за действия, насочени
към разширяване на границите на познанието. Финансирането е на обща стойност 1,9 млрд.
евро.
Европейският научноизследователски съвет (ЕНС) предлага субсидии за най-добрите
изследователи от цял свят, готови да дойдат или да останат в Европа, за да работят за преломни
научни и технологични открития, които могат да послужат за основа на нови отрасли, пазари и
социални иновации на бъдещето.
В дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. е заложено ЕНС да получи по линия на
програмата „Хоризонт Европа“ над 16 млрд. евро, което представлява увеличение с 22 %
спрямо предходната програма „Хоризонт 2020“.
Първата покана е за субсидии за начинаещи изследователи. Чрез тях ще бъдат
подпомогнати най-добрите изследователи, които създават свой независим изследователски
екип или програма. Поканата е обявена на 25 февруари. Нейният бюджет е 619 млн. евро, а
срокът за кандидатстване — 8 април.
Тя е последвана от други конкурси за безвъзмездни средства в съответствие с календара на
работната програма: На 3 март е обявена поканата за субсидии за утвърдени изследователи,
които консолидират своя независим изследователски екип или програма. Нейният
бюджет е 633 млн. евро. Срокът за кандидатстване е 20 април.
На 20 май ЕНС ще обяви покана за субсидии за водещи изследователи. Нейният бюджет е
626 млн. евро, а срокът за кандидатстване - 31 август.
Източник: Европа Директно-София
http://direct.europe.bg
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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 14.

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО
ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Ямбол
през 2019 г. възлиза на 1 198 млн. лв. по текущи цени и е с 3.2% повече в сравнение с 2018
година. Делът на БВП за област Ямбол е 1.0% от общо произведения за страната.
По БВП на човек от населението област Ямбол се нарежда на седемнадесето място
с 10 142 лв., след област Шумен - с 10 177 лв. и преди област Добрич - с 10 009 лева. С найвисоко равнище на БВП на човек от населението е София (столица) - 38 603 лв., а с най-ниско област
Силистра - 7 687 лева.
Фиг. 1. Брутен вътрешен продукт на човек от населението по области
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Брутната добавена стойност (Б ДС) за област Ямбол през 2019 г. е 1 034 млн. лв. по
текущи цени.
Относителният дял на добавената стойност в сектора на услугите достига до 58.2%,
или с 2.8 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Относителните дялове
на добавената стойност, реализирана от аграрния сектор и индустрията намаляват спрямо
2018 година съответно с 0.1 и 2.8 процентни пункта, до нива 11.7 и 30.1%.

Фиг. 2. Структура на брутната добавена стойност в област Ямбол
по икономически сектори

Методологични бележки
Брутният вътрешен продукт (БВП) по пазарни цени е крайният резултат от
производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се
дефинира по три начина:
БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните
институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс
данъците минус субсидиите върху продуктите. БВП е балансова позиция в
състава на производствената сметка за националната икономика;
БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентните
институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто
капиталообразуване), плюс износа на стоки и услуги, минус вноса на стоки и
услуги;
БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на
дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус
субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход)
Брутната добавена стойност (БДС) по базисни цени е балансираща позиция в
състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна
продукция по базисни цени (преди начисляването на данъци върху продуктите и услугите,
включително субсидиите върху продуктите) и междинните производствени разходи по цени
на купувач.
Повече информация и данни за БВП и БДС могат да бъдат намерени на интернет страницата
на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Брутен вътрешен продукт.

Областна администрация Ямбол
www.yambol.government.bg

18

РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИКА

БРОЙ 2, ФЕВРУАРИ 2021

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И
ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ
В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на
област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с по едно жилище
в тях и 2 197 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 17 други сгради с 6 667 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни
сгради са по-малко с 56.5%, жилищата в тях - с 88.4%, а общата им застроена площ - със
73.5%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради намалява с 5.6%, а
тяхната РЗП - с 20.3%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на
жилищни сгради и жилищата в тях се увеличават с 66.7%, а общата им застроена площ - със
107.5%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради намалява с 19.0%, а
тяхната РЗП - с 62.6%.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в
областите София (столица) - 230, Пловдив - 222, Варна - 169, Бургас - 125 и София - 123. Наймного жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив - 3 624, София (столица) - 3
413, Варна - 604, Бургас - 496 и Благоевград - 300.
През четвъртото тримесечие на 2020 г. на територията на област Ямбол е започнал
строежът на 11 жилищни сгради с 39 жилища в тя х и с 4 941 к в. м обща застроена
площ и на 14 други сгради с 6 876 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 22.2%,
жилищата в тях - със 77.3%, а общата им застроена площ с 47.6%. Броят на започнатите други
сгради регистрира намаление с 6.7%, докато тяхната РЗП се увеличава с 87.4%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради
бележат ръст с 83.3%, жилищата в тях се увеличават над пет пъти, а разгънатата им застроена
площ над три пъти. Започнатите други видове сгради регистрират намаление с 26.3%, а
общата им застроена площ - с 43.5%.
Методологични бележки
Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и
започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните
администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради
според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като
индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.
Видовете сгради се посочват в съответствие с Класификацията на сградите и
строителните съоръжения (КСС - 2001) и се подразделят на:
Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за
жилищни цели за постоянно обитаване.
Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват:
административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други
организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени
сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);
други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности:
производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна,
селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване
(хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.)
Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на
всички етажи по външни измерения.
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ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ
СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО 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 четвъртото тримесечие
на 2020 г. е 12, а новопостроените жилища в тях са 31. Спрямо съответното тримесечие на
предходната година сградите са с 2 по-малко, или с 14.3%, а жилищата в тях намаляват с 6.1%.
(фиг. 1).
1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища
в област Ямбол по тримесечия

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на
2020 г. е 2 371 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2019 г. намалява с 18.5%.
Жилищната площ също намалява - с 16.3% и достига 1 823 кв. метра (фиг. 2).
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 88.1 кв. м през
четвъртото тримесечие на 2019 г. и достига 76.5 кв. м през същото тримесечие на 2020 година.
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Фиг. 2. Обща полезна и жилищна площ на въведените в експлоатация
новопостроени жилища в област Ямбол по тримесечия

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, столовете, 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 31.12.2019 г. площта на кухните с площ над 4 кв. м се разглежда отделно.
Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и
кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите,
антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения
(сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.
Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и
спомагателната площ.
Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя
на жилищата.
Повече информация и данни за въведените в експлоатация новопостроени жилищни
сгради и жилища могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк:
http://www.nsi.bg/Жилищен фонд/.
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Методологични бележки
Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни
отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика
(чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика
(инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната
трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.
Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие
се определя като сума от:
чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;
плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата
по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от
чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;
минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата
по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на
чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.
Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически
извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни
съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на
ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за
геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи
строителството, и други разходи, свързани с придобиването на ДМА.
В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по
поддържане на наличните ДМА.
Повече информация и данни за чуждестранни преки инвестиции и разходи за
придобиване на ДМА могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния
линк: http://www.nsi.bg/Инвестиции.
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ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА
През декември 2020 г. в област Ямбол са функционирали 13 места за настаняване с над
10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в
тях е 300, а на леглата - 547. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за
настаняване намалява - с 31.6%, а леглата в тях с 19.9%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през
декември 2020 г., е 1 189, или с 54.8% 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 декември 2020 г. в област Ямбол е Финландия - 30.0%, следват Португалия 16.7%, Чешка република - 12.7% и Дания - 12.0%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през декември 2020 г.
намаляват с 52.8% в сравнение със съответния месец на 2019 г. и достигат 558. Те са
реализирали средно по 2.1 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2020 г. в област
Ямбол е 7.0% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата
намалява с 5.8 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 декември 2020 г. в областта достигат 61 615 лв., или с
46.1% по-малко в сравнение с декември 2019 година. Регистрирано е намаление в приходите
от български граждани - с 60.2%, а в приходите от чужди граждани ръст - с 24.1% (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 ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по
трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на декември 2020 г. са 27.8
хиляди. Спрямо края на септември 2020 г. наетите лица се увеличават с 0.6%, а в сравнение
със същия период на предходната година намаляват с 0.2%.
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на декември 2020 г. в
обществения сектор са 6.9 хил., а в частния - 20.9 хиляди. Спрямо края на септември 2020 г.
наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.3%, а в частния сектор се увеличават с 0.9%.
В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор
регистрират ръст с 2.3%, а в частния сектор намаляват с 1.0%.
Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на декември 2020 г.
показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в
дейностите „Преработваща промишленост“ - 32.2%, „Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети“ - 14.8% и „Образование“ - 9.1%.
Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за октомври 2020 г. е 1
140 лв., за ноември - 1 094 лв. и за декември - 1 143 лева.
През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата е 1 126 лв.,
като спрямо предходното тримесечие нараства с 5.0% и е с 311 лв. по-ниска от същия
показател за страната.
В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават
средно 1 433 лв., а в частния - 1 021 лева (фиг. 1).
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 четвъртото тримесечие на
2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите
„Образование“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива“.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и
ресторантьорство“ и „Административни и спомагателни дейности“.
През четвъртото тримесечие на 2020 г., област Ямбол е на 15-то място спрямо другите
области в страната по размер на средната брутна работна заплата. Най-високо е заплащането в
областите София (столица) - 1 959 лв., Враца - 1 360 лв. и София - 1 330 лв., а най-ниско в
областите Благоевград - 948 лв., Видин - 964 лв. и Смолян - 1 007 лева. (фиг. 2).
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 ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2020 ГОДИНА
През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и
повече навършени години в област Ямбол е 43.8 хил., като 25.2 хил. са мъже и 18.6 хил.
са жени. В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява
с 4.8%.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени
години в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 44.4% (при 52.9% за страната),
съответно 52.5% за мъжете и 36.7% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г.
този коефициент е по-нисък с 1.5 процентни пункта, при мъжете - с 0.4 процентни пункта, а
при жените - с 2.6 процентни пункта. По показателя коефициент на заетост област Ямбол се
нарежда на двадесет и четвърто място след област Търговище и преди област Плевен.
Фиг. 1. Коефициент на заетост за населението
на възраст 15 и повече навършени години по тримесечия

През четвъртото тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени
години са 42.0 хил., като 23.6 хил. от тях са мъже, а 18.4 хил. са жени. Общият брой на
заетите лица в тази възрастова група намалява с 4.8% спрямо същия период на предходната
година.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е
59.7%, съответно 65.2% за мъжете и 53.8% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на
2019 г. този коефициент намалява с 2.0 процентни пункта, при мъжете - с 1.3 процентни
пункта, а при жените - с 2.8 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 четвъртото тримесечие на 2020 г. са използвани
предварителни данни за населението на страната към 30.09.2020 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
- www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда, Наблюдение на работната сила.
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Информация за пазара на труда в ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ, Януари 2021 г.

РЕГИСТРИРАНА БЕЗРАБОТИЦА
В края на месец Януари 2021 г. регистрираните безработни лица в бюрата по труда от
Ямболска област са 3600. В сравнение с месец декември 2020 г. се наблюдава увеличение с
323 лица (9,9 %), а спрямо м. януари 2020 г. те са с 314 души повече като последица от
епидемичната обстановка, причинена от COVID-19. Равнището на регистрирана безработица е
6.5 % и в сравнение с декември 2020 г. стойността на показателя се увеличава с
0.6 п.п.

Данни по общини
В петте общини от областта се отчита увеличение на броя на регистрираните безработни в
рамките до 100 души – Болярово (с 44), Елхово (с 85), Ямбол (със 72), Тунджа (с 91) и
Стралджа (с 31).
СТРУКТУРА НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
През януари 2021 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат
следния дял от общия брой на регистрираните: младежи до 24 г. - 4%, 146 лица; младежи до
29 г. – 11%, 380 лица; продължително безработни - 18%, 631 лица; лица без квалификация 53%, 1894; лица с основно и по-ниско образование - 42%, 1518, лица с увреждания - 6%, 231.
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ВХОДЯЩ ПОТОК БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда в Ямболска област през
месец януари 2021 г. са се регистрирали нови 651 безработни лица, като 81 от тях (12 %) са
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 Държавно управление
(29%); Преработваща промишленост (16%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети
(10%); Административни и спомагателни дейности ( 5%); Строителство (5%); Като търсещи
работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през
последните години (неуточнен отрасъл).
ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ
През м. януари 2021 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 157 души и е близък
до започналите работа безработни през предходния месец областта (189 души). На първичен
пазар са 82% от устроените – 128 лица.
Работа на субсидирани работни места са започнали 29 лица – всички са по схеми на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – предимно по стартиралата през
месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.
Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през януари са 235 и
са близо три пъти повече от предходния месец (83). Най-голям дял свободни работни места са
заявени в Държавно управление (51%); Преработваща промишленост (12%); Търговия,
ремонт на автомобили и мотоциклети (11%); Финансови и застрахователни дейности (7%)
Най-много работни места са обявени за позициите: социален асистент, сътрудник охрана;
специалист продажби; продавач консултант; манипулант, промишленост; шофьор на автобус;
чистач и др.

Дирекция регионална служба по заетостта - Бургас
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Антикризисни мерки за подкрепа на заетостта
Проект „Запази ме“, финансиран по ОП РЧР
Проект „Запази ме“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
стартира от 30 ноември с изплащане на 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко
лице, осигурено на пълно работно време в допустимите дейности, за които са наложени
ограничения в условията на епидемичната обстановка. С промените в края на месец декември
периодът на изплащане на компенсациите се синхронизира с последните заповеди на министъра
на здравеопазването, като се удължи до края на месец януари.
Освен това размерът на компенсацията от 01 януари се трансформира в 75% от осигурителния
доход за октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето.
Приемът на заявления продължава, като те могат да обхващат целия период от началото на
мярката за съответните допустими сектори.
До 16 февруари 2021 г. са изплатени компенсации на 439 работници и служители от област
Ямбол на стойност 218 126 лв.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО МЕРКИТЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
60/40 И 80/20 ЗА 2021 Г.

През м.януари Агенция по заетостта стартира за 2021 г. приема на документи от работодатели,
желаещи да получат финансова подкрепа по мерките за запазване на заетостта, придобили
публичност като „60/40” и „80/20”.
С Постановление № 416 от 30 декември 2020 г. на Министерски съвет се удължава периодът за
предоставяне на финансова подкрепа по мярката 60/40, по реда на ПМС 151/2020 г. И за новия
период, януари – март 2021 г., регламентираната подкрепа е в размер на 60% от осигурителния
доход на работниците и служителите, но изчислен на база месец октомври 2020 г.
За работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и
„Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и
резервации” е полезно да знаят, че подкрепата може да бъде 80/20, ако освен за средствата,
предоставяни по ПМС 151/2020 г. (или мярката 60/40), кандидатстват и за компенсации по реда на
проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” (РМС 429/2020
г.). С Решение на Министерски съвет № 982 от 31.12.2020 г. се удължава периодът за изплащане
на компенсации по проекта.
Така предприятията, директно засегнати от извънредното положение, ще могат да запазят
заетостта на своите работници и служители, като се възползват от новия период за изплащане на
компенсации, който вече е 01.07.2020 г. – 31.03.2021 г.
И по двете мерки работодателите, които са одобрени за участие през предходния период, могат да
удължат срока за получаване на съответната финансова подкрепа, кандидатствайки с облекчен
пакет документи.
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Работодателите, които отговарят на критериите за допустимост, но все още не са се възползвали
от възможностите, които предлагат двете мерки, ще могат да подадат документи съгласно новите
условия по всяка една от тях. По реда на РМС 429/26.06.2020 г., изм. с ПМС 982/2020г. могат да
се подават документи за целия период 01.07.2020 г. – 31.03.2020 г., а по мярката 60/40,
регламентирана в ПМС 151/2020 г., изм. с ПМС 416/2020 г., периодът, за който може да се
кандидатства, е 1 януари – 31 март 2021 г.
Документи за участие по двете мерки могат да бъдат намерени на сайта на Агенцията по
заетостта в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта“.

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ", ФИНАНСИРАН ПО ОП РЧР

Продължава приемът на заявления от работодатели по проект „Заетост за теб“, който стартира в
началото на месец юли 2020 г. и беше изменен и допълнен през м.ноември. Проектът е насочен
към работодатели от реалния сектор, отговарящи на условията за получаване на минимални
помощи, които искат да наемат безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, и да получат
субсидиране за срок до 6 месеца в размер на минималната работна заплата месечно за назначено
лице. Допустими работодатели са и общинските предприятия. През м.януари 2021 г. работят 184
лица по действащите договори в област Ямбол.

ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА“

През м. февруари започна назначаването на работа на класираните по Програма „Старт на
кариерата“ от поредната процедура за кандидатстване на дипломирани младежи с висше
образование в централни ведомства и техните териториални поделения в страната, която
стартира в края на 2020 г.
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. Работните места по програмата, за които са класирани младежи в област
Ямбол са 14.
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