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Правителството прие промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за 
определяне на условията и реда за изплащане на средства на работодатели за запазване на 
заетостта на работници и служители в сектори и икономически дейности засегнати от 
разпространението от COVID-19. Промените предвиждат удължаване на срока за 
изплащане на средствата за запазване на заетостта на работници и служители до 31 май 
2021 г. 
Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 
март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на 
основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени 
временни ограничения на дейността. Работниците и служителите следва да са били в трудово 
правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г. 
И през допълнителния период на прилагане на мярката размерът на подкрепата от държавата ще 
е в размер на 60 на сто от осигурителния доход и от дължимите от работодателя осигурителни 
вноски за месец октомври 2020 г. 
След промяната на Постановлението за изплащане на средства ще могат да кандидатстват 
работодатели, доказали спад на приходите от продажби през месеца, предхождащ месеца на 
кандидатстване, с не по-малко от 20 на сто спрямо усреднените приходи за 2019 г. 
До 15 април 2021 г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за 
периода от 1 януари до 31 март 2021 г. Заявленията ще се разглеждат и финансират по 
досегашния ред. 
Финансовите средства ще се превеждат на съответния работодател по банков път от 
Националния осигурителен институт. 
Постановлението влиза в сила от 1 април 2021 г. 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 

ПОЛИТИКИ	И	ПРОГРАМИ	НА	ПРАВИТЕЛСТВОТО	 БРОЙ	3,	МАРТ	2021	
    

Областна	администрация	Ямбол	
www.yambol.government.bg	

		
2 

	 Работодателите	ще	получават	средства	от	държавата	за	
	 запазване	на	заетостта	на	работници	и	служители	до	края		
	 на	месец	май	2021	г.		



 

 

Министерският съвет прие Национална стратегия за превенция и противодействие на 
корупцията (2021-2027 г.) и Пътна карта за изпълнение на Национална стратегия за 
превенция и противодействие на корупцията (2021-2027 г.), както и Анализ на 
изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 
(2015-2020 г.). 
Стратегията включва седем приоритета: укрепване на капацитета и повишаване на прозрачността 
в работата на антикорупционните органи и звена; противодействие на корупционните 
престъпления; укрепване на капацитета и подобряване на работата на органите, натоварени с 
контролни и санкционни правомощия в администрацията; повишаване прозрачността и 
отчетността на местната власт; освобождаване на гражданите от „дребната" корупция; създаване 
на среда за обществена нетърпимост към корупцията; своевременен отговор на необходимостта 
от актуализация на националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията, 
включително в отговор на препоръки, отправени от международните институции. 
Пътната карта предвижда мерките към всеки един приоритет, действия по изпълнение, 
индикатори и срок за изпълнение, очаквани резултати, финансиране и отговорни институции. 
Проектите са изготвени от работна група с участието на представители на Висшия съдебен съвет, 
Инспектората към Висшия съдебен свет, Върховния касационен съд, Върховната касационна 
прокуратура, Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито 
имущество, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Главния 
инспекторат към Министерския съвет, инспекторатите към всички министерства, Националното 
сдружение на общините в Република България и представители на местната власт, 
неправителствените организации и работодателските организации, признати на национално 
равнище, които са членове на Гражданския съвет към Националния съвет по антикорупционни 
политики. 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 
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	 Правителството	прие	нова	антикорупционна	стратегия	и	
	 пътна	карта	към	нея		
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Министерският съвет одобри още 6 национални програми, които изпълняват основни 
приоритети за повишаване качеството и достъпа до образование, за допълнителна 
личностна подкрепа за всяко дете и за развитие на образованието зад граница. 
През тази година е заложена нова програма за професионалното образование и обучение с 
бюджет от 2,6 млн. лева. Чрез нея ще се финансира закупуване на оборудване на специализирани 
учебни кабинети, ремонти и обзавеждане, ще бъдат закупени учебни видеофилми и софтуер. 
Предвиждат се и средства за транспорт за провеждане на училищни практики в реална работна 
среда. Предвидени са обучения за учители, разработване 10 електронни помагала по специални 
предмети, както и изготвяне на учебни програми национални изпитни програми за 
професионално образование и обучение. 
Националната програма „Обучение за ИТ кариера" е надградена с нов модул и ще се 
изпълнява с наименование „Обучение за ИТ умения и кариера". През тази година е заложено 
разработване й осъвременяване на учебно съдържание за учебен предмет или модул в сферата на 
ИТ, цифровите и високите технологии. Ще се организират и обучения на ученици - учебни 
практики, участие в проекти на фирми, стажове и летни академии. Чрез програмата вече няколко 
години успешно се осигурява обучение по програмиране на ученици от цялата страна за 
придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист". 
Националната програма „Роден език и култура зад граница" с бюджет от 2 108 000 лв. 
подкрепя проекти, свързани с подпомагане на обучението по български език и литература, по 
история и по география на България за децата от предучилищна възраст и за учениците от I до 
XII клас, както и на обучението на учители от българските неделни училища в чужбина. 
Предвижда се създаване на електронна база данни с тестови задачи по български език. 
Получилите сертификат за владеене на езика ще имат възможност да продължат образованието и 
обучението си в училища в България при завръщане в родината. Ще се подкрепят проекти за 
партньорства между неделни училища в чужбина и училища в страната ни, както и обмен на 
училищни практики и обогатяване на знанията по български език, история и география на 
България на учениците от българските неделни училища. По тази програма ще бъдат създадени 
условия за стопанисване на къщата на Христо Ботев в село Задунаевка, Украйна, както и за 
популяризиране на делото и връзката на Ботев с бесарабските българи. Планирано е къщата да 
бъде превърната в образователен център, в който ще се обучават децата от българските неделни 
училища в 
Украйна. 
За поредна година по програмата „Без свободен час" ще се изплащат 
възнаграждения на учители в училища и детски градини, които заместват свои колеги в отпуск, 
като има и отделен модул за педагогически специалисти, които провеждат обучение от 
разстояние от домовете си. 37 лв. с включени дължими осигуровки ще се изплащат за 
компенсиране на разходи за консумативи при обучение от разстояние в условията на епидемии, 
пандемии, енергийни кризи, въведено извънредно положение или други случаи на преустановен 
присъствен образователен процес. По програмата за един учебен/астрономически час на 
училището, ЦСОП или на детската градина се възстановяват до 10.50 лв., което включва и 
дължими осигуровки за учител, когато замества в училище и детска градина в населеното място, 
в което е регистриран по настоящ адрес. 12.50 лв. лекторски се изплащат, когато учител замества 

	 Одобрени	са	6	национални	програми	за	развитието	на	
	 образованието	за	2021	година		
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	 Всички	неопаковани	храни,	които	стигат	до	крайния	
	 потребител,	трябва	да	бъдат	етикетирани		

Всички неопаковани храни, които стигат до крайния потребител, трябва да бъдат 
етикетирани. Това е регламентирано в Наредба за предоставянето на информация на 
потребителите за храните, одобрена от Министерски съвет. 
Изискванията се отнасят при директна продажба на неопаковани храни на краен потребител, 
както и такива, които се предлагат от заведенията за обществено хранене, където продуктите не 
са предварително опаковани. Етикетите трябва да указват наименованието на продукта, срока на 
минимална трайност или годност, както и информация за бизнес оператора, който предлага 
храната на пазара 
Съгласно Наредбата, информация за съдържанието на продуктите се поставя в близост до 
храната, на мястото на предлагането й в обекти за търговия на дребно с храни. За храни, които 
са предварително опаковани и се доставят от заведения за обществено хранене, клиентът ще 
бъде информиран за съдържанието им при получаване на храната. Съдържанието на храни, 
които се консумират в заведения за обществено хранене, може да бъде поискано от потребителя 
на място. 
Освен това етикетите трябва да бъдат с маркировка, позволяваща идентифициране на партидата, 
към която принадлежи храната. Това ще позволи храните, които представляват риск за здравето 
на потребителите, да бъдат по-лесно проследени и възбранени. 
Основната цел на измененията е защита на здравето на потребителите и гарантиране правото им 
на информираност. До момента за тези храни се изискваше единствено да бъдат посочени 
съставките, причиняващи алергии или непоносимост. 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 

По програма „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното 
образование" ще се финансира създаването на съвременни кабинети за работа на децата и 
учениците в различни направления - науки, технологии, изкуства, спорт, като целта е постигане 
на ефективен образователен процес в центровете за подкрепа за личностно развитие. Ще се 
финансира закупуване на съвременно и модерно обзавеждане на помещения за занимания по 
интереси и за материали. 
Нова програма е свързана с патриотичното възпитание - за изследване на историческото минало 
на българската армия, която е ориентирана към патриотичното възпитание и гражданското 
образование на учениците. Дейностите ще се изпълняват съвместно с Министерството на 
отбраната. 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 
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	 Приета	е	Национална	програма	за	предотвратяване	и	
	 противодействие	на	трафика	на	хора	и	закрила	на	жертвите		
	 за	2021	г.		

Министерският съвет прие с решение Национална програма за предотвратяване и 
противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2021 г. Националната 
програма се изготвя ежегодно, в отговор на нуждите от стратегически политики и 
оперативни мерки, в зависимост от актуалните тенденции по отношение на това явление и 
неговото противодействие. Националната програма реализира на практика заложеното в 
Националната стратегия за борба с трафика на хора. Допълнително, заложените дейности 
отчитат тенденции относно престъплението, както и нуждите на потърпевшите лица и тяхната 
закрила. 
По отношение на дейностите по превенция на трафика на хора, в рамките на Националната 
програма за 2021 г. са предвидени три национални кампании и редица инициативи на 
национално и местно ниво. Кампаниите ще бъдат с фокус превенцията на трафика на хора с цел 
трудова експлоатация, сексуална експлоатация и кампания с фокус върху новите тенденции при 
трафика на хора. През изминалата година, заедно с десетте местни комисии в страната, беше 
поставен старт на кампания за превенция на трафика на бременни жени с цел продажба на 
новородените им деца. Тази кампания ще продължи да се реализира и през предстоящата 2021 г. 
Националната програма за 2021 г. поставя акцент върху повишаването на капацитета на 
професионалисти, в това число магистрати, прокурори, разследващи, дипломати, социални 
работници и др. Освен спецификите при идентификацията, насочването и подкрепата на 
пострадалите от трафик на хора лица, обученията ще включват и важни теми, свързани с 
предотвратяване на културата на ненаказуемост на трафикантите, особено възможностите за 
паралелни финансови разследвания и конфискацията на имущество. 
Програмата, както и в предходни години, на първостепенно място обръща внимание на 
дейностите, свързани със закрилата и подкрепата на пострадалите от трафик на хора лица, като 
приоритетна област при противодействието на това престъпление. От особено значение е 
надграждане на координацията на всички институции и организации във връзка изпълнението на 
ангажиментите по Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик. 
Международното сътрудничество, събирането, и анализът на данни, традиционно са част от 
планираните дейности, особено с оглед ролята на Националната комисия на национален 
докладчик по въпросите свързани с трафика на хора, като един основен акцент тази година ще 
бъде изготвянето на оценка и анализ на цялостното изпълнението на Националната стратегия за 
борба с трафика на хора 2017-2021 г. Тази оценка ще постави основата на изготвянето на 
последващия стратегически документ, който да очертава приоритетите и целите на страната ни 
за ефективен и дългосрочен отговор на престъплението и последствията от него. 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 
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	 Легитимността	на	документите	за	професионална	
	 квалификация	ще	се	проверява	в	публичен	регистър	

Публичен регистър на издадените от центровете за професионално обучение документи ще 
позволи на гражданите, бизнеса и институциите да извършват надеждни проверки на 
легитимността на документите за професионална квалификация, за проведено 
професионално обучение и за валидирани компетентности. Те ще могат да се извършват по 
електронен път по фабричните номера на съответните документи. 
Създаването на регистъра се регламентира с промени в Правилника за дейността на Националната 
агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Поддържането и надграждането на 
информационната система на НАПОО с цел предоставяне на електронни услуги, осъществяване 
на проверки на документи и удостоверяване на обстоятелства по служебен път (вкл. и изцяло 
автоматизирано), предоставяне на вече събрани или създадени данни на други заинтересовани 
институции, изцяло са в изпълнение на Закона за електронно управление. 
В подкрепа на бизнеса се облекчава процедурата по лицензиране на центровете за професионално 
обучение и центровете за информация и професионално ориентиране. Агенцията ще получава 
част от необходимите й документи по служебен път, например съдебните удостоверения за 
актуално състояние. Регламентират се изисквания, процедури, формуляри и образци на 
документи, необходими за лицензиране, както и редът за осъществяване на последващ контрол на 
центровете. 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България , https://www.gov.bg 

	 Министерският	съвет	прие	Националния	инвестиционен		
	 план	за	водоснабдяване	и	канализация	

Министерският съвет прие Национален инвестиционен план за водоснабдяване и 
канализация, който е изготвен в изпълнение на заложеното изискване в рамките на 
тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд+ и Кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 
г. по цел 2 „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив 
енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към 
изменението на климата и превенция и управление на риска". 
Целта на приетото Решение е изпълнение на действията, отговорност на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, заложени в РМС № 368 от 25.06.2019 г., с които се 
осъществяват тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд+ и Кохезионния фонд за програмен период 
2021-2027 г. С Националния инвестиционен план ще се постигне съответствие с изискванията на 
Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води и на Директива 98/83/ЕО за 
качеството на водите, предназначени за консумация от човека, както и поддържане устойчивото 
функциониране на изградената ВиК инфраструктура в дългосрочен план. 
В Националния инвестиционен план е направена индикативна оценка на инвестициите, които са 
необходими за постигане на съответствие с двете директиви, като агломерациите и населените 
места, където следва да се насочат средствата са подредени по приоритет на база критерии. 
Посочени са и потенциалните източници на публично финансиране. 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България , https://www.gov.bg 
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	 С	нова	програма	ще	се	привличат	студенти	от	българска	
	 народност	и	ще	се	популяризира	висшето	ни	образование	в	
	 чужбина	

Министерският съвет прие Национална програма Популяризиране на българското висше 
образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за 
обучение в български висши училища". Чрез програмата ще се даде възможност за 
представяне на българското висше образование в чужбина, но и ще се създадат по-благоприятни 
условия за онлайн кандидатстване на лица от българска народност от чужбина. Това става чрез 
електронна платформа, която стартира пилотно през 2020 г. заради разпространението на 
пандемията от COVID-19. Предстои да продължи доизграждането на платформата успоредно с 
нейното функциониране. 
Новата програма ще осигури възможност за съдействие от страна на Министерството на 
образованието и науката при организирането и участието на висшите и неделните училища в 
рекламни кампании в чужбина, където да представят обучението в българските университети и 
да популяризират постиженията и предимствата им. Конкретните цели са превръщане на 
електронната платформа в място, където всеки български или чуждестранен кандидат-студент 
да може да намери актуална, обективна и важна информация за специалността, по която иска да 
се обучава, във всички висши училища в България. Ще се осигури възможност българските 
висши училища да популяризират най-добрите си програми за обучение както на български 
език, така и на английски и други чужди езици. Друга цел е да се предостави лесен и бърз достъп 
до онлайн кандидатстването за обучение, което улеснява комуникацията с кандидатите. 
Създаването на Националната програма е в изпълнение на последните промени в Закона за 
висшето образование, на изискванията на Плана за действие на Европейската комисия в 
областта на цифровото образование и спомага за изграждането на Европейското образователно 
пространство. По този начин се отговаря на необходимостта от повишаване на значимостта на 
българското висше образование и улесняване на неговата дигитална трансформация. 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 

	 Приет	е	редът	за	отпускане	без	доходен	тест	на	еднократните	
	 семейни	помощи	за	ученици	в	първи	и	осми	клас		

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни 
помощи за деца. Те са свързани с влезлите в сила от 1 януари 2021 г. изменения в Закона 
за семейни помощи за деца. Чрез тях се премахна доходният критерий за еднократната помощ 
за ученици, записани в първи клас, и се регламентира нова еднократна помощ за всички 
ученици, записани в осми клас. 
В правилника се уреждат редът и условията за отпускане и изплащане на тези помощи, 
независимо от доходите на семействата. Новите условия ще се прилагат от предстоящата 
учебна година. Очаква се с еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, да бъдат 
подкрепени 56 000 деца, а с помощта за осмокласници - 62 500 деца. 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България 
https://www.gov.bg 



 

 

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 да сключва договори за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ в размер на до 0,95 % над определения бюджет на 
оперативната програма във връзка с мерки за борба с COVID-19. По този начин ще се 
осигурят 24 612 132 лв., което ще даде възможност да бъдат предприети навременни 
действия за подкрепа на заетите лица. 
Допълнителен финансов ресурс ще бъде насочен към операция "Запази ме". По нея се 
предоставя подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са 
преустановили стопанската си дейност в резултат от наложените противоепидемични мерки 
срещу разпространението на COVID -19. 
Одобреното наддоговаряне ще има временен характер. Наддоговорените средства ще бъдат 
компенсирани от предстоящото допълнително финансиране от механизма REACT-EU за 
ОПРЧР 2014-2020. 
С друго правителствено постановление Министерският съвет одобри увеличение на утвърдения 
по бюджета на Министерството на туризма с чл.21, ал.3 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2021 г. показател „Максимален размер на ангажиментите за разходи, 
които могат да бъдат поети през 2021 г." със сума в размер на 51 000 000 лв. и на показател 
„Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 
2021 г." със сума в размер на 51 000 000 лв. 
Увеличението ще позволи на Министерството на туризма да поема ангажименти и да трупа 
задължения през 2021 г. във връзка с изплащане на държавната помощ за туроператори и 
туристически агенти, при спазване на разпоредбите на чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и 
действията по време на извънредно положение, обявено с Решение на Народното събрание от 
13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците и на неговото изменение със Закона за 
изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн. в ДВ бр.23 от 2021 г.). 
Сумата от 51 000 000 лв. е предоставена по бюджета на Министерството на туризма с 
Постановление № 380 на Министерския съвет от 18 декември 2020 г., а отпускането на 
държавната помощ за туроператори и туристически агенти ще допринесе за предотвратяването 
на фалити на икономически оператори, които са част от икономиката на България и ще бъдат 
удовлетворени и защитени българските потребители, които поради пандемията не са могли да 
осъществят планираните пътувания. Подпомагането на туроператорите по този начин е 
възможност да се запази изградената във времето и функционираща добре до настъпването на 
пандемията инфраструктура на туристическото предлагане. 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България 
https://www.gov.bg 
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	 Допълнителни	24,6	млн.	лв.	по	ОПРЧР	2014-2020	ще	се	насочат	
	 към	запазване	на	заетостта	 
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	 Откриване	на	Пречиствателната	станция	на	гр.	Ямбол	

На 18 март кметът на Ямбол Валентин Ревански 
"преряза лентата" на Пречиствателната станция на 
Ямбол. Проектът, на която бе изпълнен по ОП 
"Околна среда". Изпълнителите на обекта и 
изграждането на пречиствателната станция подчертаха 
важността му и подкрепата на Правителството за 
неговата реализация, за да може Ямбол като областен 
град да има едно от най-модерните технологично 
съоръжение за пречистване на води. Гости на събитието 
бяха Димитър Иванов, председател на ВиК Асоциация 
област Ямбол и Волен Дичев, изпълняващ длъжността 
областен управител.  

		 Официално	откриване	на	Пречиствателната		
	 станция	на	гр.	Елхово	

В Елхово бе открита изградената пречиствателна станция по проект „Проектиране и 
строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична 
рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“.  Проектът за нейното изграждане е по 
Оперативна програма „Околна среда“ и е на стойност почти 19 милиона лева. Обектът е от 
изключително значение както за град Елхово и околната среда, така и за живота и здравето на 
всички жители на общината.  
Гости на събитието бяха Димитър Иванов и Волен Дичев, изпълняващ длъжността областен 
управител на област Ямбол. 
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Евродепутатите приеха програмата EU4Health за 2021-2027 г., която има за цел да 
подобри готовността на здравните системи на ЕС за бъдещи заплахи и пандемии. 

 Бюджетът на програмата е 5,1 млрд. евро, като поне 20% от тях са за превенция на 
заболяванията и за насърчаване на здравословния начин на живот 

 ЕС ще бъде по-добре подготвен за сериозни трансгранични здравни кризи 
 Лекарствата и медицинските изделия ще бъдат по-достъпни и на по-приемливи цени 
Новата програма EU4Health („ЕС в подкрепа на здравето“) е насочена към области, в които ЕС 
може да бъде от помощ, и допълва политиките на държавите членки. Основната ѝ цел е да 
бъдат подобрени здравните системи, чрез подпомагане на координацията и обмена на данни 
между държавите членки. Друга важна задача е лекарствата и медицинските изделия да станат 
по-достъпни – както като наличност, така и като цени. 

По-ефективно овладяване на трансграничните заплахи за здравето 

За да може здравните системи да станат по-устойчиви, EU4Health ще подобри готовността им 
за големи трансгранични заплахи за здравето. Това ще позволи на ЕС да се справя не само с 
бъдещи епидемии, но и с дългосрочни предизвикателства като застаряването на населението и 
неравенствата при достъпа до здравни грижи. 

Програмата ще подкрепи и действия в областта на електронното здравеопазване и ще 
съдейства за създаването на европейско „пространство за здравни данни“. Подкрепа ще бъде 
оказана и за подобряване на достъпа до качествени здравни грижи, включително за сексуално и 
репродуктивно здраве, за подобряване на психичното здраве и за засилване на борбата с рака. 

След като Съветът официално одобри регламента, той ще влезе в сила на следващия ден след 
публикуването му в Официален вестник на ЕС. Регламентът ще се прилага със задна дата от 1 
януари 2021 г. 

Контекст 

През май 2020 г. Комисията представи нова самостоятелна програма „EU4Health“ („ЕС в 
подкрепа на здравето“) за периода 2021–2027 г. в отговор на кризата с COVID-19. EU4Health 
има за цел да подготви по-добре ЕС за сериозни трансгранични заплахи за здравето и да 
направи националните здравни системи по-устойчиви. Парламентът и Съветът 
постигнаха компромисно споразумение на 14 декември 2020 г. 
 
Източник:  Представителство на ЕК в България 
https://ec.europa.eu/bulgaria/home_bg 

ЕВРОПЕЙСКИ	ИЗМЕРЕНИЯ	

	 Парламентът	дава	„зелена	светлина“	за	
	 новата	програма	EU4Health	
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Комисията представя визия, цели и пътища за успешна цифрова трансформация на 
Европа до 2030 г. Това е от решаващо значение също и за осъществяването на прехода към 
неутрална по отношение на климата, кръгова и устойчива икономика. 
 

Амбицията на ЕС е да бъде независим в областта на цифровите 
технологии в един отворен и взаимосвързан свят и да провежда 
в тази област политики, които дават възможност на хората и 
предприятията да се възползват от едно ориентирано към човека, 
устойчиво и по-благоденствено цифрово бъдеще. Това включва 
преодоляване на слабостите и зависимостите, както и 
ускоряване на инвестициите. 
Днешното съобщение следва призива на председателя фон дер 
Лайен следващите години да бъдат превърнати в „цифровото 
десетилетие“ на Европа, с него се откликва на призива на 
Европейския съвет за създаване на „Цифров компас“, като 
самото то се основава на стратегията на Комисията в областта на 

цифровите технологии от февруари 2020 г. Съобщението предлага да се постигне съгласие по 
набор от цифрови принципи, бързо да се стартират важни многонационални проекти и да се 
изготви законодателно предложение, с което се установява стабилна рамка за управление с цел 
наблюдение на напредъка — цифровия компас. 
Комисията предлага т. нар. „Цифров компас“ — инструмент, който да конкретизира амбициите 
на ЕС в областта на цифровите технологии за 2030 г. Те се разгръщат около четири основни 
точки: 
1) Граждани, разполагащи с цифрови умения, и висококвалифицирани специалисти в областта 
на цифровите технологии.  
2) Сигурни, производителни и устойчиви цифрови инфраструктури.  
3) Цифрова трансформация на предприятията.  
4) Цифровизация на обществените услуги.  
Компасът определя стабилна съвместна структура за управление заедно с държавите членки, 
основана на система за мониторинг с годишно отчитане, използващо символични светофари. 
Целите ще бъдат заложени в политическа програма, която ще бъде договорена с Европейския 
парламент и Съвета. 
Повече информация ще намерите в съобщението за медиите -https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/bg/ip_21_983. 
 
 
Източник:  Представителство на ЕК в България 
https://ec.europa.eu/bulgaria/home_bg 
 
 

	 Цифрово	десетилетие	на	Европа:	EK	определя	курса	за	
	 постигане	на	цифровизирана	Европа	до	2030	г.	
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ЕК	представя	действия	за	стимулиране	на	
	 			 биологичното	производство	
	

Комисията представи план за действие за развитие на биологичното 
производство. Общата му цел е стимулиране на производството и 
потреблението на биологични продукти, достигане до 2030 г. на дял на 
биологичното земеделие в размер на 25 % от земеделската земя, както и 
значително увеличаване на биологичната аквакултура.  

	
	

 
Биологичното производство осигурява редица важни ползи: използваните за такова 
производство полета се отличават с около 30 % по-голямо биологично разнообразие, 
отглежданите по биологичен начин животни са в по-добро състояние и приемат по-малко 
антибиотици, земеделските стопани, занимаващи се с биологично производство, имат по-високи 
доходи и са по-адаптивни, а потребителите знаят какво точно получават благодарение на логото 
на ЕС за биологични продукти. Планът за действие е в съответствие с Европейския зелен пакт, 
както и със стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологичното разнообразие. 
Планът за действие е разработен с цел на сектора на биологичното производство, който вече 
бързо се разраства, да се предоставят правилните инструменти за постигане на целта от 25 %. В 
него се предлагат 23 действия, структурирани около 3 направления — стимулиране на 
потреблението, увеличаване на производството и по-нататъшно подобряване на устойчивостта 
на сектора — с цел да се осигури балансиран растеж на сектора. 
Комисията насърчава държавите членки да разработят национални планове за действие в 
областта на биологичното производство, за да увеличат своя национален дял на биологично 
земеделие. Налице са съществени различия между държавите членки по отношение на 
използваната понастоящем за биологично земеделие земя, като нейният дял е в интервала от 0,5 
% до над 25 %. С националните планове за действие в областта на биологичното производство 
ще се допълнят националните стратегически планове по ОСП, като се набележат мерки, 
излизащи извън обхвата на земеделието и на предложеното по линия на ОСП. 
Повече информация ще намерите в съобщението за медиите - https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/bg/ip_21_1275. 
 
Източник:  Представителство на ЕК в България 
https://ec.europa.eu/bulgaria/home_bg 
 



 

 

ПРОГРАМИ	И	КОНКУРСИ	 БРОЙ	3,		МАРТ	2021	
    

Областна	администрация	Ямбол	
www.yambol.government.bg	

		
14 

	 BGENERGY-1.002	-	„Използване	на	геотермална	енергия	за	
	 отопление	или	за	отопление	и	охлаждане	в	сгради	държавна	
	 или	общинска	собственост“		

На https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d2c0e731-f043-4d49-814c-318ff901eac8 
са публикувани Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти 
„Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в 
сгради държавна или общинска собственост“. 
Процедурата, която се финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2014-2021 г., е с общ бюджет от 3.4 млн. евро. Бюджетът на всеки проект следва 
да е от 200 хил. до 400 хил. евро, като няма изискване за съфинансиране от страна на 
кандидатите. 
Допустими кандидати са общините и администрациите към органите на изпълнителната власт 
a техни партньори могат да бъдат юридически лица от България или страните-донори, както и 
международни организации. Всеки кандидат може да подаде само един проект по процедурата. 
Подкрепят се само проекти включващи интервенции в сгради на държавната и общинската 
администрация, които не се ползват за изпълнение на икономическа дейност. 
Проектните предложения следва да включват дейности, свързани с реконструкция на 
съществуваща система или изграждане на нова система за отопление или за отопление и 
охлаждане, в т. ч. горещо водоснабдяване, за използване на геотермална енергия. Проектите 
може да предвиждат и комбинирано използване на геотермална енергия с други енергийни 
източници, вкл. ВИ. 
Мерките, за които се кандидатства следва да са препоръчани с Доклад от обследване за 
енергийна ефективност. Проектните предложения трябва да включват сграда/и, в която/които 
е/са изпълнени основни мерки за енергийна ефективност (изолация на стени, под и покрив и 
смяна на дограма). Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 
18 (осемнадесет) месеца. 

Крайният срок за кандидатстване е 17.00 часа на 10 септември. 

	 Втора	покана	за	проектни	предложения	-	Иновации	за	зелена	
	 индустрия,	малка	грантова	схема	

Втората покана за набиране на проектни предложения по програма "Развитие на бизнеса, 
иновации, малки и средни предприятия", приоритет "Иновации за зелена индустрия", малка 
грантова схема, е отворена за кандидатстване. 
Краен срок за кандидатстване - 24 Юни 2021 г., 13:00 ч. 
Повече подробности можете да намерите на уеб сайта на Иновация Норвегия: 
 
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/
Bulgaria/2nd-call-for-proposals--green-industry-innovation-small-grant-scheme2/ 
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	 МИНИСТЕРСТВОТО	НА	КУЛТУРАТА	ОБЯВЯВА	КОНКУРСНА	СЕСИЯ	ЗА	
	 ФИНАНСИРАНЕ	НА	ПРОЕКТИ	В	ОБЛАСТТА	НА	ДВИЖИМОТО	КУЛТУРНО	
	 НАСЛЕДСТВО,	МУЗЕИТЕ	И	ВИЗУАЛНИТЕ	ИЗКУСТВА	 	

Министерството на културата, на основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и 
развитие на културата, чл. 5, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на 
културата чл. 3, ал. 4 от Правилата за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии 
за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и 
визуалните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-216/28.03.2018 г., изменена със Заповед 
№РД09-1041/10.11.2020 г., обявява сесия по следните теми:  
 
ТЕМА 1: ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В 
МУЗЕИТЕ И ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ГАЛЕРИИ 
  
Обща сума за финансиране на проекти – 150 000 лв. 
Максимална сума, която може да бъде поискана за финансиране от МК – 15 000 лв. 
Срок за подаване на заявления – един месец от датата на публикуване на обявата. На основание 
Заповед № РД09-316/31.03.2021 г. на министъра на културата, срокът за подаване на заявления е 
един месец от датата на публикуване на обявата, чийто последен ден е неприсъствен, поради 
което на основание чл. 60, ал. 6 от ГПК срокът изтича в първия следващ присъствен ден – 
05.05.2021 г. 
Срок за начало на дейностите по проекта - 01.07.2021 г. 
Краен срок за реализиране на дейностите по проекта - 20.11.2021 г. 
Краен срок за отчитане на дейностите по проекта – 30.11.2021 г. 
Финансирането се отпуска 100% авансово и не се изисква съфинансиране. 
Допустимо е подаването на не повече от един проект от всеки от кандидатите само по една от 
обявените теми. 
Допустимо е изпращането на актуализирани проекти, които са подавани по предходни сесии, но 
не са получили финансиране. 
Дейности за финансиране: 
·       дейности, които са пряко свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и 
оборудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения 
и осигуровки по договор на привлечени външни изпълнители и др.);  
·       консервационно-реставрационни дейности на движими културни ценности, закупуване на 
материали за нуждите на консервационно-реставрационните лаборатории на музеите/
художествените галерии; 
·       дейности по дигитализация на движими културни ценности от фонда на музеите/
художествените галерии (заснемане, попълване на мета данни, съхранение на електронен 
носител, онлайн представяне на интернет страницата); 
·       материали за фондохранилища: измерители за температура и влажност, влагоуловители, 
овлажнители,  кутии за съхраняване на архивни материали, специализирани класьори, 
оборудване за съхранение на движими културни ценности, опаковки за транспортиране на 
културни ценности и др.; 
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 предпечат и печат на актуализирана музейна документация, свързана с научната работа и 
регистрацията на движимите културни ценности в музеите и художествените галерии – 
съгласно Наредба №Н-6/11.12.2009 г. за формиране, управление и идентификация на 
музейните фондове (загл. изм. и доп.  ДВ бр. 87/2020 г.). 

 
 
ТЕМА 2: ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО В МУЗЕИТЕ И ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ГАЛЕРИИ  
 
Обща сума за финансиране на проекти – 200 000 лв. 
Максимална сума, която може да бъде поискана за финансиране от МК – 20 000 лв. 
Срок за подаване на заявления – един месец от датата на публикуване на обявата. На основание 
Заповед № РД09-316/31.03.2021 г. на министъра на културата, срокът за подаване на заявления е 
един месец от датата на публикуване на обявата, чийто последен ден е неприсъствен, поради 
което на основание чл. 60, ал. 6 от ГПК срокът изтича в първия следващ присъствен ден – 
05.05.2021 г. 
  
Срок за начало на дейностите по проекта - 01.07.2021 г. 
Краен срок за реализиране на дейностите по проекта - 20.11.2021 г. 
Краен срок за отчитане на дейностите по проекта – 30.11.2021 г. 
  
Финансирането се отпуска 100% авансово и не се изисква съфинансиране. 
Допустимо е подаването на не повече от един проект от всеки от кандидатите само по една от 
обявените теми. 
Допустимо е изпращането на актуализирани проекти, които са подавани по предходни сесии, но 
не са получили финансиране. 
  
Дейности за финансиране: 
· дейности, които са пряко свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и 
оборудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения 
и осигуровки по договор на привлечени външни изпълнители и др.); 
·  създаване на образователни програми и изложби, включително и такива, които са достъпни в 
дигитална среда (материали; съдържание; образователни издания; игри за деца; приспособления 
или приложения; онлайн достъпни издания, видеоклипове до 3 мин., работилници/workshops/, 
уроци или лекции); 
· за постоянни и временни експозиции: актуализиране на текстове, графични материали, 
изображения и анотации, етикети, превод на текстове, фотоси, карти, изработване на банери, 
постери, рекламни материали и др.; 
·  помощни материали, осигуряващи достъп до експозицията на хора с увреждания (лупи, 
брайлов надпис на анотационни текстове, аудио гидове, тактилни карти и изображения, 
мобилни приложения, макети, видеофилми за експозиция, разположена в недостъпна среда и 
др.); 
·       дизайн на експозиционни пространства; 
·       изложби, представящи движими културни ценности; 
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 закупуване или изработка на музеен реквизит за постоянни експозиции; специализирано 
осветление за експозицията, постаменти, витрини, подвижни паравани, пана, рамки, 
поставки, и системи за окачване на експонати и др.; манекени, подходящи за музейна 
експозиция;  

 дизайн и изработка на музейни сувенири (с уточнени авторски права). 
 
ТЕМА 3: СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МУЗЕИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ В 
ОБЛАСТТА НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ВИЗУАЛНИТЕ 
ИЗКУСТВА 
 
Обща сума за финансиране на проекти – 100 000 лв. 
Максимална сума, която може да бъде поискана за финансиране от МК – 10 000 лв. 
Срок за подаване на заявления – един месец от датата на публикуване на обявата. На 
основание Заповед № РД09-316/31.03.2021 г. на министъра на културата, срокът за подаване на 
заявления е един месец от датата на публикуване на обявата, чийто последен ден е 
неприсъствен, поради което на основание чл. 60, ал. 6 от ГПК срокът изтича в първия следващ 
присъствен ден – 05.05.2021 г. 
  
Срок за начало на дейностите по проекта - 01.07.2021 г. 
Краен срок за реализиране на дейностите по проекта - 20.11.2021 г. 
Краен срок за отчитане на дейностите по проекта – 30.11.2021 г. 
  
Финансирането се отпуска 100% авансово и не се изисква съфинансиране. 
Допустимо е подаването на не повече от един проект от всеки от кандидатите само по една от 
обявените теми. 
Допустимо е изпращането на актуализирани проекти, които са подавани по предходни сесии, но 
не са получили финансиране. 
Дейности за финансиране: 
·  дейности, които са пряко свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и 
оборудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения 
и осигуровки по договор на привлечени външни изпълнители и др.); 
·    научни конференции, свързани с годишнини на музеи или значими събития от българската 
история – при спазване на въведените противоепидемични мерки; 
·     регулярни събития (биеналета, триеналета, прегледи и др.) с утвърден статут, организирани 
от музеи и художествени галерии; 
·      печатни издания, свързани с научно-изследователската работа на музеите и художествените 
галерии; 
 
Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически 
лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на 
културата. 
Повече информация на сайта на Министерството на културата  -  
http://mc.government.bg 
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През месец януари 2021 г. в област Ямбол са функционирали 14 места за настаняване с 
над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на 
стаите в тях е 305, а на леглата - 560. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за 
настаняване намалява с 22.2%, а на леглата в тях - с 9.1%. 

Общият брой на нощувките, регистрирани през януари 2021 г., е 1 270, или с 54.7% 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 януари 2021 г. в област Ямбол е Германия - 28.1%, следват Полша - 21.4%, 
Румъния - 17.6% и Франция - 14.3%. 

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2021 г. намаляват с 48.4% в 
сравнение със съответния месец на 2020 г. и достигат 561. Те са реализирали средно по 2.3 
нощувки. Пренощувалите чужденци са 41, а пренощувалите българи са 520. Чуждите граждани 
са реализирали средно по 9.7 нощувки, а българските - средно по 1.7 нощувки. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2021 г. е 7.3%. В 
сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 8.8 
процентни пункта (фиг.1). 

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

 

 
В рубриката „РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИКА” ви представяме актуална информация на 
Националния статистически институт. Данните се отнасят за област Ямбол и са предназначени 
за всички групи потребители. Рубриката „Регионална статистика” се изготвя със съдействието 
на Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел Статистически изследвания - Ямбол, 
ж.к. “Златен рог" №20, гр. Ямбол 8606, ПК – 655, тел: 046/68 63 14. 
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Приходите от нощувки през януари 2021 г. в областта достигат 61 574 лв., или с 49.4% 

по-малко в сравнение с януари 2020 година. Регистрирано е намаление както в приходите от 
български граждани - с 58.5%, така и от чужди граждани - с 25.2% (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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През 2020 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в 
област Ямбол са 48.2 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 - 64 
навършени години) е 68.3% и намалява с 1.3 процентни пункта в сравнение с 2019 година. 

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол през 2020 г. са 
44.6 хил. души. Коефициентът на заетост (15 - 64 навършени години) е 63.2% и се увеличава с 
0.1 процентни пункта в сравнение с 2019 година. 

През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в 
област Ямбол са 50.8 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 и повече 
навършени години) е 51.1% и намалява с 0.6 процентни пункта в сравнение с 2019 година. 

Заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през 2020 г. са 
47.1 хил. души. Коефициентът на заетост (15 и повече навършени години) е 47.5% и се 
увеличава с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2019 година. 

 
Фиг. 1. Коефициенти на икономическа активност и заетост  

за населението на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол 

 
 

ОСНОВНИ	РЕЗУЛТАТИ	ОТ	НАБЛЮДЕНИЕТО	
НА	РАБОТНАТА	СИЛА	В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	2020	ГОДИНА	
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Фиг. 2. Заети лица на възраст 15 и повече навършени години 
в област Ямбол 

Методологични бележки 
 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като 
осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и 
повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната. 

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

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и 
безработни лица. 

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

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход; 
- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен 

отпуск, отпуск поради бременност и раждане, родителски отпуск, стачка или други причини.  
Безработни са лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които: 
- нямат работа през наблюдавания период;  
- активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдавания период, или 

вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания 
период;  

- имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания 
период. 

Коефициент на икономическа активност - относителният дял на икономически 
активните лица от населението в същата възрастова група. 

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

Коефициент на безработица - относителният дял на безработните лица от 
икономически активното население (работната сила). 

Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната 
година. 

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават 
незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях. 

Повече информация за наблюдението на работната сила може да се намери на интернет 
страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Наблюдение на работната сила/ 
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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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В края на месец февруари 2021 г. 
регистрираните безработни лица в бюрата 
по труда от Ямболска област са 3615. В 
сравнение с месец януари 2021 г. няма 
съществена промяна – увеличение в 
рамките на 15 души, а спрямо м. февруари 
2020 г. те са с 254 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 0.03 п.п. 

 

В петте общини от областта се отчита 
промяна, която е под 40 души – в община 
Ямбол и община Болярово броят на 
безработните намалява съответно с 40 и 1, а 
в останалите три общини има леко 
увеличение - Елхово (с 12),  Тунджа (с 38) и 
Стралджа (с 5). 

 

 
През февруари 2021 г. безработните от 
наблюдаваните уязвими групи на пазара на 
труда имат следния дял от общия брой на 
регистираните: младежи до 24 г. - 4%, 155 
лица; младежи до 29 г. – 11%, 385 лица; 
продължително безработни - 17%, 618 лица; 
лица без квалификация - 55%, 1990; лица с 
основно и по-ниско образование - 45%, 1613, 
лица с увреждания - 6%, 233. 

Регистрирана безработица 

Данни по общини 

Структура на наблюдаваните 

Информация	за	пазара	на	труда	в	ЯМБОЛСКА	ОБЛАСТ,	Февруари	2021	г.	

* Равнището на безработица се определя като дял на 
регистрираните безработни лица от икономически 
активното население на възраст 15-64 г., установено 
при Преброяване 2011 г. 
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За ползване на посредничеството и услугите на 
бюрата по труда в Ямболска област през месец 
февруари 2021 г. са се регистрирали нови 534 
безработни лица, кoeто е със 117 по-малко в 
сравнение с януари и се доближава до броя на 
новорегистрираните през февруари 2020 г. (510 д.). 
При регистрацията си в бюрата по труда 36 от тях 
(7 %) са заявили, че са загубили работата си 
вследствие на COVID-19. 
Секторното разпределение на новорегистрираните 
според последната им месторабота показва, че най-
голям брой идват от Преработваща промишленост 
(32%); Държавно управление (12%); Търговия, 
ремонт на автомобили и мотоциклети (9%); 
Строителство (6%); Административни и 
спомагателни дейности ( 6%). 
Като търсещи работа лица се регистрират и такива, 
които не са упражнявали трудова дейност през 
последните години (неуточнен отрасъл). 
 

През м.февруари 2021 г. броят на постъпилите на 
работа безработни лица е 258 и е по-голям от 
започналите работа през предходния месец (със 101 
души). От тях 81 % са устроени в реалната 
икономика – 208 души. 

Работа на субсидирани работни места са започнали 
50 лица – от тях 1 по мерки и 1 по програми за 
обучение и заетост, финансирани от държавния 
бюджет по реда на Закона за насърчаване на 
заетостта, както и 48 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 февруари са 203. 
Най-голям дял свободни работни места са заявени в 
Преработваща промишленост (24%); Държавно 
управление (18%); Хотелиерство и 
ресторантьорство ( 11%); Селско, горско и рибно 
стопанство ( 11%); Търговия, ремонт на автомобили 

Входящ поток безработни лица 

Обявени свободни работни места и  
започнали работа 



 

 

	ТРУДОВА	ЗАЕТОСТ	 БРОЙ	3,	МАРТ	2021	
    

Областна	администрация	Ямбол	
www.yambol.government.bg	

		
25 

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, пропорционално на работното време в допустимите дейности, за които са наложени 
ограничения в условията на епидемичната обстановка. Размерът на компенсацията от 01 
януари се трансформира в 75% от осигурителния доход за октомври 2020 г. за съответната 
длъжност на лицето и работното му време към момента на въвеждане на ограниченията за 
съответната дейност. Периодът на изплащане на компенсациите се синхронизира своевременно 
както с актуалните заповеди на министъра на здравеопазването, така вече и със заповедите на 
Регионалните здравни инспекции. 

Приемът на заявления продължава, като те могат да обхващат целия период от началото на 
мярката за съответните допустими сектори. До 22 март 2021 г. са изплатени компенсации на 
496 работници и служители от област Ямбол на стойност 522 864 лв. 

 ПРОЕКТ	„ЗАПАЗИ	МЕ“,	ФИНАНСИРАН	ПО	ОП	РЧР 

	 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. 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., като крайният срок за подаване на документи е 
16.04.2021 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. февруари 
2021 г. работят 228 лица по действащите договори в област Ямбол. 

 

Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Бургас 

Бул. „Янко Комитов“ №3, ет.6 

056 81 29 78 

rsz200@mbox.contact.bg 

www.az.government.bg 

 



 

 

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

ИНФОРМАЦИОНЕН	БЮЛЕТИН	
	

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

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

www.yambol.government.bg 

Местност	Ормана	
Снимка:		Мурат	Озтурк	


