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Министерският съвет прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна 
епидемична обстановка, считано от 1 юни 2021 г. до 31 юли 2021 г. 
По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за последния отчетен 
14-дневен период (26.04-09.05.2021 г.) заболяемостта от COVID-19 в държавите от Европейския 
съюз/Европейското икономическо пространство е средно 277,27 на 100 хил. население, а в 11 
държави надхвърля средната за ЕС. Регистрираната 14-дневна смъртност за същия период е 5,56 
на 100 хил. население, като в 11 от държавите надхвърля средната за ЕС. 
Въпреки наблюдавания спад на заболяемостта от COVID-19 в страната, разпространението на 
коронавирусната инфекция засяга всички области. Случаи се диагностицират при лица от всички 
възрастови групи, като смъртността продължава да е най-висока при хората в напреднала и 
старческа възраст. В световен план, към 09.05.2021 г., България се нарежда на 11-то място по 14-
дневна смъртност. 
Постигнатият ваксинационен обхват на територията на ЕС е 14,1% с пълна ваксинационна схема 
и 35,5% с една доза ваксина. Към 15.05.2021 г. в България са приложени 1 112 950 дози ваксина, 
като с пълна схема са обхванати 6,3% от населението на страната, а с една доза - 11,7%. 
Увеличаването на броя ваксинирани ще спомогне за намаляване на всеобщата възприемчивост и 
прекъсване на епидемичното разпространение на заболяването. 
Удължаването на извънредната епидемична обстановка и прилагането на противоепидемичните 
мерки в страната цели намаляване въздействието на COVID-19 върху общественото здраве и 
здравната система, като се вземе предвид реалният риск от разпространение на различни 
варианти на SARS-CoV-2 у нас с висока заразност, при постигнат към момента несъществен 
имунизационен обхват. 
Необходимо е да се продължи прилагането на здравни изисквания при влизане на територията на 
страната, както и въвеждането на ограничения за достъп до страната, което ще спомогне за 
намаляване на вероятността за разпространение на новите варианти у нас. 
 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 
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	 Удължава	се	срокът	на	обявената	извънредна		
	 епидемична	обстановка	до	31	юли		
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Министерският съвет прие Решение за отправяне на предложение до концесионерите на 
морски плажове за намаляване за летен сезон 2021г. на размера на единичните цени на 
плажни принадлежности - чадъри и шезлонги. 
В качеството си на концедент по договорите за концесия на морски плажове, Министерският 
съвет ще отправи предложение до концесионерите за намаляване на размера на цените на 
предлаганите от тях чадъри и шезлонги спрямо максималните цени по договор, а в случай, че 
такива не са определени - спрямо предлаганите цени през 2019г., съобразно което намаление се 
предлага намаляване на размера на концесионното им възнаграждение или плащане. 
За целта концесионерите, желаещи да приемат предложението, следва да поемат задължение да 
намалят цените на плажните принадлежности в диапазон от 50% до 100%, в следствие на което 
концесионното им възнаграждение или плащане ще бъде намалено с процент, равен на 
изложения от тях в изрично уведомление до министъра на туризма. Изменението на съответния 
концесионен договор се оформя чрез сключване на допълнително споразумение с министъра на 
туризма, в срок до 10 дни от получаване на уведомлението. 
Намаляването на концесионното възнаграждение или плащане, извършено в съответствие с 
намалението на цените на плажните принадлежности, ще се прилага само ако за периода от 
сключване на допълнително споразумение за изменение на концесионния договор до 1 октомври 
2021 г. концесионерът е предоставял чадъри и шезлонги на цени, които са не по-високи от 
определените с допълнителното споразумение и в случай, че за неизпълнение на това условие 
няма установен ред в концесионния договор или в допълнително споразумение. 
Намаленият размер на концесионно възнаграждение или плащане за 2021 г. следва да бъде 
заплатен от съответния концесионер в срок до 30 ноември 2021 г. 
 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 
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Осем нови проекта на подзаконови нормативни актове от компетентността на 
Министерския съвет бяха включени в Оперативната програма на правителството за 
месец юни. С приетото днес Решение на МС Оперативната програма се актуализира с 
належащи и важни теми от сферата на образованието, пенсионното осигуряване, схемите 
за държавна помощ в областта на културата, пазара на труда, усъвършенстване на 
административното обслужване. 
С промени в нормативната уредба ще бъде гарантиран равен достъп за всички деца, записани 
във втора възрастова група /4-5 год./,  до безвъзмездно ползване на познавателни книжки, 
учебници и учебни комплекти, както и осигуряване на познавателни книжки по направление 
„Български език и литература“ на всички деца, които се обучават във втора възрастова група  в 
Европейските училища. 
В програмата на правителството за месец юни е включено определянето на нов размер на 
социалната пенсия за старост. Предвижда се увеличение от 1 юли на социалната пенсия за 
старост и на пенсиите, несвързани с трудова дейност (пенсия за военна инвалидност, пенсия за 
гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност и персоналната пенсия) и добавките, 
които се изчисляват в процент от нея. Повишеният размер на пенсията за старост ще има 
въздействие върху ежедневието и стандарта на живот на над 128 хиляди души по данни на НСИ. 
Предвижда се правно уреждане на предстоящите нови административни услуги, предоставяни 
от Министерството на правосъдието и съдилищата - Информация за съдимост, получена от 
Европейската информационна система на регистрите за съдимост (ECRIS); Многоезичното 
стандартно удостоверение като приложение към свидетелството за съдимост при поискване; 
поредица електронни услуги чрез Информационната система на съдебното изпълнение /в т.ч. 
справка за наложени възбрани от съдебен изпълнител, справка за начислени такси и разноски от 
съдебен изпълнител, справка за входящ документ с достоверна дата от входящия регистър на 
деловодство на съдебен изпълнител/. 
Проект за изменение на Методиката за извършване на оценка на потребностите от подкрепа за 
хората с увреждания също е включен в правителствената програма за юни. Промените ще 
гарантират оптимален ред и ясни процедури за осигуряване на подкрепа за хората с увреждания 
съобразно реалните им нужди за социално включване. Прецизират се степените на зависимост, 
обвързани с определяне на брой часове за лична помощ, на базата на индивидуална оценка на 
потребностите и зависимостта от интензивна подкрепа на ползвателя от друго лице за различни 
дейности в ежедневния живот. 
Новите проекти на нормативни актове, включени в оперативната програма на Министерския 
съвет, ще бъдат публикувани 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 
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	 Правителството	одобри	проект	на	Национален	план	за	
	 действие	за	повишаване	на	военната	мобилност		

 
Министерският съвет одобри проект на „Национален план за действие за повишаване на 
военната мобилност“. Планът предоставя съгласувана национална рамка за прилагане на 
единен държавен подход за решаване проблемите на военната мобилност, определяйки 
водещите принципи, основните отговорности на участващите ведомства и конкретни дейности в 
главните направления за работа. Целта на плана е създаване на условия за ускоряване 
развръщането на националните и съюзни сили на територията на страната за участие в мисии и 
операции, учения и рутинни дейности. 
Планът е разработен в контекста на инициативата на Европейския съюз за подобряване на 
военната мобилност, насочена към бързо и безпрепятствено придвижване на военни 
контингенти и оборудване в и извън територията на Съюза. Цели се повишаване на готовността 
и способностите на държавите членки и Съюза да реагират адекватно при кризи и да реализират 
ефективно операции в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана. 
Решението на Министерския съвет е от съществено значение за отбраната и сигурността на 
Република България в условията на колективната отбрана на съюзниците от НАТО и в рамките 
на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, с оглед осигуряване на навременното 
развръщане на съюзните сили на територията на страната за защита на нейния суверенитет. 
Същевременно то ще способства за изпълнението на поетите ангажименти от Република 
България в рамките на посочените отбранителни инициативи и инициативата на ЕС за 
повишаване на военната мобилност. 
 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 
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	 Повече	места	за	медицински	сестри	и	инженери	в	
	 университетите		

Сто и осемнадесет медицински сестри повече ще бъдат приети в държавните висши 
училища тази година. Предвид необходимостта от здравни специалисти държавата 
увеличава местата в регулираните професии от професионалните направления 
„Обществено здраве“ и „Здравни грижи“. Бройките в тях ще са с 397 повече. 
Нараства също приемът на студенти в областта на инженерните и компютърните науки. Повече 
места ще има в общо 23 направления. Най-голям е процентът на повишение в направление 
„Общо инженерство“ - 37.2 на сто. 
Това става ясно от постановлението на Министерския съвет, с което днес беше утвърден 
приемът на студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации за 
следващата академична година. Бройките за държавна поръчка се увеличават с 1652 спрямо 
миналата година. Те са в специалности, за които се очаква или е налице недостиг на подготвени 
кадри. 
За поредна година намаление на местата ще има в професионални направления от областта на 
социалните, стопанските и правните науки. 
Субсидираните от държавата бройки за следващата година са общо 40 337, разпределени в 38 
държавни висши училища. От тях 34 908 са за образователно-квалификационни степени след 
средно образование. 
Местата срещу заплащане са 15 345, от които 9016 - след средно образование. 
За докторантите бройките са 2266, като 1647 от тях са в редовна и 619 в задочна форма на 
обучение. За научните организации са предвидени 312 места, от които 180 в Българската 
академия на науките и 53 в Селскостопанската академия. 
Определени са и 2000 места в бакалавърски и магистърски програми и 40 - за докторанти в наши 
университети за кандидати от българска народност, които живеят в чужбина. 
Ще бъдат осигурени отново и 150 места за обучение на граждани на Република Северна 
Македония. 
 
 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 
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	 Правителството	одобри	мерки	за	засилване	на	контрола	при	
	 изпълнението	на	договори	за	обществените	поръчки	
	 с	предмет	доставка	на	гориво	за	отопление	

Министерският съвет на Република България одобри проект на Решение за 
предприемане на мерки за засилване на контрола при изпълнението на договори за 
обществените поръчки с предмет доставка на гориво за отопление. 
С цел предотвратяване на злоупотреби при възлагането и изпълнението на този вид обществени 
поръчки се засилва контролът на възложителите. Най-честите нарушения, които се наблюдават 
са свързани с доставка на гориво, което като вид и параметри се различава от вида и 
параметрите на горивото, заложени като изисквания в условията на поръчката. Обикновено за 
доставеното гориво има определена ставка за дължим акциз в по-нисък размер от ставката, 
дължима за горивото по условията на поръчката. Наблюдават се и случаи, при които 
доставеното гориво е с по-ниска покупна цена от заявеното по поръчката. 
Агенцията по обществени поръчки ще издаде методически указания до възложителите с 
предвидени мерки за контрол на изпълнението. Ще бъде създадена и междуведомствена 
работна група за търсене на трайни решения за предотвратяване на злоупотребите при тези 
обществени поръчки, включително и чрез предложения за необходими промени в 
нормативната база. 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 

	 Правителството	прие	Национален	доклад	за	състоянието	и	
	 опазването		на	околната	среда	

Министерският съвет прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната 
среда през 2019 г. Той цели да информира обществеността и държавните институции за 
състоянието и рисковете за околната среда и природните ресурси, както и да насочи 
вниманието към ефективността и целесъобразността на провежданата природозащитна 
политика. 
Докладът включва екологични индикатори и методологии, прилагани в оценъчните доклади на 
Европейската агенция по околна среда. Целта е ясно формулиране на въпросите, свързани с 
взаимодействието между обществото и околната среда, и представяне на информация за 
околната среда в България, съпоставима с оценките на общоевропейско ниво. Докладът включва 
16 раздела, които обхващат основни екологични направления. Формулирани са „ключови 
въпроси“ от обществен интерес. Изведени са тенденции и заключения, които формират 
„ключови послания” по съответните екологични теми. 
С оглед по-добра достъпност и по-лесно възприемане, анализите са придружени с множество 
фигури, диаграми, графики и карти. 
Пълният текст на доклада е публикуван на Интернет страницата на Изпълнителната агенция по 
околна среда: http://eea.government.bg/. 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 
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Европейската комисия открива 13 
информационни центъра от ново поколение в 
България. 
  
 

Българските граждани ще имат още по-лесен и пряк достъп до информация за Европейския 
съюз благодарение на мрежа от нови центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО, които започват да 
действат от този месец в различните области на страната. Те са част от общо 424 
информационни центъра от ново поколение, лансирани от Европейската комисия в целия ЕС. 
Целта на тези центрове е да укрепят важната връзка между институциите на ЕС и гражданите, 
независимо къде живеят те. Екипите на ЕВРОПА ДИРЕКТНО ще помогнат да се обясни как 
Европа се бори с пандемията от COVID-19, ще стимулират възстановяването чрез информация 
за плана NextGenerationEU и ще се насърчават зеления и цифровия преход.  
С оглед на модернизирането на тяхната роля и мандат новото поколение центрове ще 
организират граждански диалози и прояви с широко участие, например за Конференцията за 
бъдещето на Европа. Те ще предоставят съответната информация относно политиките и 
приоритетите на ЕС на местните общности, граждански и съсловни организации, медии и др., 
и ще ги включват в своите дейности.  
Новите центрове ще насърчават също така активното европейско гражданство в училищата и 
ще се координират с други мрежи на ЕС в регионите, като осигуряват по-лесен достъп до 
информация на местно равнище за гражданите, организациите и предприятията.  
Центровете ЕВРОПА ДИРЕКТНО са разположени в Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, 
Габрово, Добрич, Дупница, Пловдив, Русе, Смолян, Стара Загора и Шумен. Тяхната дейност 
обаче ще обхваща множество общини в съответните области. Европейската комисия призовава 
всеки гражданин, който има въпроси или се нуждае от конкретна информация за ЕС, да се 
свърже с най-близкия до него център. 
 
Адресите на новите центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО ще откриете на картата тук.  
 
Източник:  Представителство на ЕК в България 
https://ec.europa.eu/bulgaria/home_bg 

ЕВРОПЕЙСКИ	ИЗМЕРЕНИЯ	

	 ЕС	още	по-близо	до	българските	граждани	
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Доверието на българските граждани в Европейския съюз отбелязва ръст 
спрямо лятото на 2020 г. и вече е 53%, докато средноевропейското равнище е 
49 на сто.  
 
Това сочат резултатите от допитването на стандартния Евробарометър 94 –  Зима 2020-2021 в 
частта му за България.  
Традиционно, доверието към институциите на ЕС сред българските граждани е по-високо, 
отколкото доверието към редица ключови национални институции. България е една от трите 
страни-членки, в които ЕС има най-положителен образ, като по този показател страната се 
нарежда до Португалия (76%) и Латвия (57%). 
Здравеопазването и икономическата ситуация се разглеждат като основните проблеми на ЕС в 
контекста на епидемията от коронавирус. 
Според проучването българите декларират значително по-ниска готовност да се ваксинират 
срещу коронавирус в сравнение с гражданите на ЕС. Делът на българските граждани, които 
считат, че ЕС има ключова роля в осигуряването на достъп до ваксини, е значителен (87%) и 
по-висок от този на средноевропейско равнище (69%) 
Повечето граждани в България се информират за политиките на ЕС предимно от телевизията, 
интернет, социалните мрежи и разговори с роднини, приятели, колеги, според друг акцент от 
социологическото изследване. 
Пълните данни от доклада за България на Евробарометър ще откриете тук. 
 
 
Източник:  Представителство на ЕК в България 
https://ec.europa.eu/bulgaria/home_bg 

ЕВРОПЕЙСКИ	ИЗМЕРЕНИЯ	

	 Евробарометър:	здравеопазването	и	икономиката	са	най-важните	
	 проблеми	за	решаване	в	ЕС	според	българските	граждани	
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	 Набират	се	кандидатури	за	европейската	награда		
	 Натура	2000	

Европейската комисия обяви набирането на кандидатури за 2022 г. за европейската 
награда Натура 2000 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_2604 
Това е шестото поред издание на наградата, чиято цел е да отдаде признание на водещи 
постижения в областта на опазването на природата, свързани с европейската мрежа от 
защитени зони Натура 2000, както и да повиши осведомеността за мрежата. 
 
Наградите са в пет различни категории: 
1.Опазване на сушата – проекти, които са подобрили състоянието по опазване на определен 
тип сухоземен хабитат и / или вид; 
2.Опазване на морето –проекти, които са подобрили състоянието по опазване на определен тип 
морски или крайбрежни местообитания и / или морски или крайбрежни видове; 
3. Комуникация- проекти, които водят до повишена информираност за Натура 2000 и носят 
трайни положителни промени в нагласите или поведението към мрежата; 
4. Социално-икономически ползи- проекти, които носят ползи за местните заинтересовани 
страни, произтичащи от дейности, свързани със зона от Натура 2000, като етикет за Натура 
2000, туристически дейности, базирани на природата, увеличени приходи за определени групи 
от заинтересовани страни или създаване на нови работни места и др .; и / или усилия за 
разрешаване на конфликти по начин, който облагодетелства Натура 2000; 
5. Трансгранично сътрудничество- ефективни партньорства между заинтересовани страни, 
участващи в управлението / опазването на обектите от Натура 2000, които са насочени към 
решаване на общи проблеми. Категорията се отнася до два вида партньорства: 
Публиката също присъжда своя награда, чрез обществен вот. 
Кандидати  за наградите могат да бъдат институции и лица, включително публични и местни 
власти, предприятия, неправителствени организации, собственици на земи, образователни 
институции, ангажирани с мрежата Натура 2000. 
Кандидатстването е онлайн, на https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/
information-for-applicants/index_en.htm като се изисква предварителна регистрация 
Кандидатури се набират до 30 септември 2021 г. Финалистите ще бъдат обявени в 
периода февруари- март 2022 г. Обществения вот за наградата на публиката ще стартира през 
март-април 2022 г., а церемонията по награждаването на победителите е планирана за май 2022 
г. 
България има сериозен опит в конкурса. Наградата на публиката, през 2020  г. е присъдена на 
страната ни по проект реализиран от Изпълнителната агенция по горите, Министерството на 
земеделието, храните и горите, WWF България, Асоциацията на парковете в България, 
Дружеството за дива природа Балкани, за опазването на множество стари гори в България. 
През 2018 г. България и Гърция печелят наградата за трансграничен проект за опазването на 
египетския лешояд. Два проекта с участието на страната ни са сред наградените през 2016 г., 
както и един през 2014 г. 
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	 ВТОРА	ПОКАНА	ЗА	ПРОЕКТНИ	ПРЕДЛОЖЕНИЯ	ПО	РЕЗУЛТАТ	2	
	 „ПОДОБРЕН	ДОСТЪП	ДО	ИЗКУСТВА	И	КУЛТУРА“	

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и 
сътрудничество“ обяви втора покана нaбиране на проектни предложения по Резултат 2 
„Подобрен достъп до изкуства и култура“. 
 
Проектни предложения могат да се подават от 21.05.2021 г. до 17.30 ч. на 23.08.2021 г. 
Целите на Резултат 2 са: 
- организиране на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, пърформанси, 
изложби и инициативи, които ще съживят периферните зони, ще вдъхнат нов живот в по-
малки градове и села и ще привлекат нови публики; 
- подобряване на достъпа до изкуства и култура в отдалечени райони и/или райони с лош 
достъп; 
- популяризиране на културни инициативи на етнически и културни малцинства и/или 
подобряване на достъпа им до култура; 
- насърчаване на двустранното сътрудничество и обмен между организации от държавите 
донори и такива от България. 
Допустими кандидати са всички нетърговски организации, публични или частни, както и 
неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиято 
принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в 
Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“. 
Проекти на обща стойност 1 582 353 евро ще бъдат подкрепени, като максималният и 
минималният размер съответно са 200 000 и 50 000 евро за проект. 
Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в 
Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на 
следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7160d6b8-85ed-4fb3-a72a-
4d17dc4c577f 
С цел Поканата да достигне до най-широк кръг потенциални кандидати и заинтересованите 
страни да бъдат запознати с възможностите за финансиране ще се състои информационно 
събитие. Във връзка с противоепидемичните мерки то ще се проведе онлайн.  
Допълнителна информация ще бъде публикувана предварително на уебсайта на Програмата 
https://www.eeagrants.bg/programi/kultura. 
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	 Набират	се	проекти	за	побратимявания	и	мрежи	от	градове	

По Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt е отворена покана за 
набиране на проекти, в две направления: 

Побратимявания между градовете: CERV-2021-TOWN-TT (TOWN TWINNING) 

Цели: 

 насърчаване обмена между гражданите на различни страни; 
 възможност на гражданите да открият културното многообразие на Европейския съюз; 
 гарантиране на мирни отношения между европейските граждани и осигуряване тяхното 

активно участие на местно ниво; 
 укрепване на взаимното разбирателство и приятелството между европейските граждани; 
 насърчаване сътрудничеството между общините и обмен на най-добри практики; 
подкрепа за добро местно самоуправление и засилване ролята на местните и регионалните власти 
в процеса на европейска интеграция. 
Основни приоритети: 

 повишаване на осведомеността относно богатството на културното и езиково наследство в 
Европа; 

 повишаване на осведомеността за важността на засилването на процеса на европейска 
интеграция, основан на солидарност; 

 размисъл върху въздействието на пандемията COVID-19 върху местните общности; 
 насърчаване на чувството за принадлежност към Европа чрез промотиране на дебата за 

бъдещето на Европа. 
Дейности обект на финансиране: семинари, конференции, обучения, експертни срещи, 
дейности за повишаване на осведомеността, събиране и консултиране на данни, разработване, 
обмен и разпространение на добри практики сред публичните власти и организациите на 
гражданското общество, разработване на комуникационни инструменти и използване на 
социалните медии . 

Общият бюджет е 2 745 135 евро, максимален размер на проектно предложение - 30 000 евро. 

Допустими кандидати: Юридически лица (публични или частни) от допустимите по 
Програмата държави (държави-членки на ЕС, асоциирани държави); Публични органи или 
организации с нестопанска цел: общини и / или други нива на местни власти или 
организации с нестопанска цел, представляващи местните власти. 

Задължително е участието на поне 2 общини, едната от които следва да е от държава-
членка на ЕС. 

Продължителността за изпълнение на проектите е до 12 месеца. 
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Мрежи от градове: CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT (NETWORK OF TOWNS) 

Цели: 

 създаване на възможност за гражданите да открият културното многообразие на 
Европейския съюз и да осъзнаят, че европейските ценности и културното наследство 
представляват основата за общото бъдеще; 

 гарантиране на мирни отношения между европейците и осигуряване на тяхното активно 
участие на местно ниво; 

 укрепване на взаимното разбирателство и приятелството между европейските граждани; 
 насърчаване сътрудничеството между общините и обмен на най-добри практики; 
 подкрепа на доброто местно самоуправление и засилване ролята на местните и 

регионалните власти в процеса на европейска интеграция. 
Основни приоритети: 

 повишаване на осведомеността и изграждане на знания за правата на гражданите в ЕС; 
 повишаване на осведомеността и споделяне на най-добри практики относно ползите от 

многообразието, както и ефективни мерки за това как да се справим с дискриминацията и 
расизма; 

 повишаване на осведомеността и изграждане на знания за включване на малцинствата; 
 повишаване на осведомеността и обмен на най-добри практики относно Хартата на ЕС за 

основните права; 
 размисъл върху въздействието на пандемията COVID-19 върху местните общности. 
Дейностите, обект на финансиране и допустимите кандидати са аналогични на тези по 
направлението за побратимяванията между градовете. 

Общият бюджет е 4 млн. евро, като няма ограничения за максимален размер на проектно 
предложение. 

Кандидатстването е в консорциум от минимум 5-ма кандидати, от които поне 3-ма следва 
да са от 3 различни държави-членки на ЕС. 

Продължителността за изпълнение на проектите е до 24 месеца. 

Кандидатстването и по двете направления е до 26 август 2021 г. 17:00 CET. 
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Предучилищно образование 
 
Към 1.12.2020 г. в област Ямбол функционират 19 самостоятелните детски градини с 

директор, като в сравнение с предходната учебна година броят им не се променя. В тях са 
записани 3 608 деца, от които 1 815, или 50.3% са момчета.   

Броят на детските групи е 159 и нараства с 1.3% спрямо предходния период. 
 

Фиг. 1. Деца в детските градини в област Ямбол 
 

 
 

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на 
записване1, се увеличава до 76.8%,  или с 1.8 процентни пункта повече спрямо учебната 
2019/2020 година. 

Средният брой деца в една детска градина за областта е 190, като за градовете е 203, а за 
селата - 152. Една група се формира средно от 23 деца, съответно - 24 в градовете и 18 в селата. 

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 329, като в сравнение с 
предходната учебна година намалява с 0.6%. 

1 Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение 
на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 - 6 години към броя на населението в същата 
възрастова група. 

 
 

 
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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Общо образование 

 
Към 01.10.2020 г., учебни занятия в област Ямбол се водят в 33 общообразователни 

училища, като в сравнение с предходната година броят им остава същият. Броят на учениците 
в общообразователните училища е 9 779.  

Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Ямбол по 
класове показва, че в начален етап на основното образование (I - IV клас) са обхванати общо 
4 271 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V - VII клас) се учат 3 
640 ученици, а тези в VIII - XII клас са общо 1 868. 

 
Фиг. 2. Учащи в общообразователните и специалните училища по групи класове 

в област Ямбол 
 

 
 

През учебната 2019/2020 година 159 ученици в основно образование са напуснали 
общообразователните училища. Най-голям е относителният дял на учениците, които са 
заминали в чужбина - 99, или 62.3%,  следван от дела напусналите по семейни причини - 38, 
или 23.9%, и на напусналите поради нежелание да учат - 16, или 10.1%. 

През 2020 г. основно образование в общообразователните училища на област Ямбол са 
завършили 1 021 ученици, а средно образование - 346 ученици. 

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди 
езици в началните класове (I - IV), е 80.8%, като от тях най-голям е делът на изучаващите 
английски език - 88.6%. 

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в 
общообразователните училища през учебната 2020/2021 г., са 931.  
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Професионално образование и обучение 
 

Професионалното образование и обучение през учебната 2020/2021 г. в област Ямбол, се 
осъществява в 9 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 професионален колеж след 
средно образование. 

През учебната 2020/2021 година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с 
преподавателска заетост) в професионалните училища са 285. 

През 2020 г. средно образование в професионалните училища с диплома са завършили 
383 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от 
следния брой учащи: 
 118 ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните 

гимназии и училища; 
 193 ученици са придобили трета степен професионална квалификация. 

 
Висше образование 
През учебната 2020/2021 година за придобиване на образователно-квалификационни 

степени „бакалавър” и „магистър” във факултета „Техника и технологии” - гр. Ямбол, към 
Тракийски университет - Стара Загора, се обучават 765 души като спрямо предходната учебна 
година броят им намалява с 2.7%. В състава на студентите преобладават мъжете - 69.4%, като в 
сравнение с предходната учебна година техният относителен дял се увеличава с 0.6 процентни 
пункта. 

През 2020 г. диплома за висше образование са получили общо 213 студенти, от които 
63.4% са мъже. В сравнение с предходната учебна година броят на дипломираните намалява с 
0.9%. От общия брой завършили висше образование, 59.2% са придобили образователно-
квалификационна степен "бакалавър" и 40.8% са придобили образователно-квалификационна 
степен "магистър". 

През учебната 2020/2021 година студентите са обучавани от 69 преподаватели, като 
спрямо предходната година техният брой намалява с 9, или с 11.5%.  

 
Методологични бележки 

Статистиката на образованието е изградена на базата на Регламент № 452 от 2008 г. на 
Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на 
образованието и ученето през целия живот, действащата нормативна уредба на България в 
областта на образованието, Международната стандартна класификация на образованието 
(МСКО) - ревизия 2011 г. (ISCED 2011), и съпътстващите я методически ръководства. 

МСКО е създадена да служи като рамка за класифициране на образователни дейности в 
определени програми и свързаните с тях квалификации в международно признати категории. 
Основните понятия и определения на ISCED са планирани да бъдат международно валидни и 
съпоставими в пълния обхват на образователните системи. Класификацията се основава върху 
три компонента: международно одобрени понятия и определения, класификационни системи и 
картографиране на образователни програми и свързаните с тях квалификации в страните по 
света. Националният статистически институт провежда ежегодни изчерпателни изследвания, 
характеризиращи дейността на образователните институции. 

Образователни институции са тези, които директно провеждат обучение по 
образователни програми с учащи в организирани класове (групи) на място или чрез 
дистанционна форма на обучение. Провежданите в тях програми водят до придобиване на 
степен на образование и/или степен на професионална квалификация. Неформалното 
образование и самостоятелното обучение не попадат в обхвата на образователната система 
според използваните дефиниции на МСКО 2011. 

Чрез своите изследвания НСИ се стреми да установи броя на учащите в системата на 
образованието към определена дата на наблюдение. На тази основа се изчислява международно 
възприетият показател „степен на участие на населението в образователната система“ като 
относителен дял на записаните ученици от определена възрастова група към броя на 
постоянното население на страната от същата възрастова група. 

Повече информация и данни за статистиката на образованието могат да бъдат намерени 
на сайта на НСИ на следния линк http://www.nsi.bg/bg/node/3374/Образование и учене  през-
целия-живот/, както и в информационна система „Инфостат“. 
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Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на 

Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и 
социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на 
индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на 
живот (EU-SILC)“. 

 
Оценка на бедността 
 
През 2020 г. в област Ямбол линията на бедност е 387.92 лв. средномесечно на лице от 

домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 22.2% от населението 
на областта (табл. 1). 

 
 

1. Основни индикатори за бедност в област Ямбол 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за областта се увеличава с 
10.0%, а относителният дял на бедното население в областта намалява с 5.2 процентни 
пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 18.9%, а при жените - 25.3%. 
Разликата в равнището на бедност между двата пола е 6.4 процентни пункта при 4.1 
процентни пункта за страната (мъже - 21.7% и жени - 25.8%). В сравнение с 2019 г. в област 
Ямбол делът на бедност при мъжете и жените намалява съответно с 5.3 и 5.2 процентни 
пункта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНДИКАТОРИ	ЗА	БЕДНОСТ	И	СОЦИАЛНО	ВКЛЮЧВАНЕ	
В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	2020	ГОДИНА		

  2016 2017 2018 2019 2020 

Линия на бедност - средномесечен размер - лв. 309.6 371.5 347.2 352.7 387.9 

Относителен дял на бедните - % от населението 14.4 20.2 24.3 27.4 22.2 

Относителен дял на бедните преди получаване на социалните 
трансфери - % от населението 42.8 42.9 53.1 52.1 47.7 

Относителен дял на бедните преди получаване на социалните 
трансфери, с включени пенсии - % от населението 17.3 22.9 29.0 33.3 31.8 

Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 
20% от населението (S80/20) 4.4 7.7 6.5 9.2 7.6 

Коефициент на Джини1 28.4 39.0 37.2 40.4 37.7 

1Изчислява се на основата на данни от разпределението на лицата от домакинствата по доход и е нормиран в 
границите от 0 до 100. 
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Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. 

Данните за 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от 
пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни 
помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22.2% до 31.8%, или с 9.6 процентни 
пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на 
бедност за област Ямбол нараства до 47.7%, или с 25.5 процентни пункта. 

През 2020 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Видин - 
съответно 270 и 297 лв., а най-високата в областите София (столица) - 718 лв. и Перник - 506 лв. 

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен - 31.3% и Монтана - 
29.4%, а най-нисък в областите Габрово - 12.3% и Разград - 12.6% (фиг.1). 

 
Фиг.1 Разпределение на областите по равнище на бедност през 2020 година 
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Материални лишения на домакинствата 
 
В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, 

свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата 
и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. 

През 2020 г. 28.0% от населението на област Ямбол живее в материални лишения и 
намалява спрямо предходната година с 11.6 процентни пункта (табл. 2). 

 
2. Население, живеещо с материални лишения, 

по пол общо за страната и в област Ямбол 
 

Комбиниран индикатор 

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020” от 
изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател 
за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. 
Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства 
на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност. 
 Комбинирането на трите показателя показва, че в област Ямбол през 2020 г. 47.9 хил. 
лица, или 40.9% се нуждаят от специални грижи за преодоляване на бедността, социалното 
неравенство и изключването от активна трудова дейност (табл. 3). Стойността на показателя 
намалява с 6.7 процентни пункта спрямо 2019 година.  
 

3. Население в риск от бедност или социално изключване 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Общо за страната 31.9 30.0 20.9 19.9 19.4 

Мъже 30.4 28.8 19.4 18.9 18.4 

Жени 33.4 31.1 22.3 20.9 20.2 

Област Ямбол 14.5 15.3 19.3 39.6 28.0 

Мъже 13.8 13.5 17.2 42.1 25.7 

Жени 15.1 17.0 21.3 37.1 30.1 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Общо за страната           
Брой лица - хиляди 2890.3 2766.6 2315.2 2278.7 2231.5 
Относителен дял от населението - % 40.4 38.9 32.8 32.5 32.1 
Мъже           
Брой лица - хиляди 1341.7 1286.8 1057.7 1037.0 1005.6 
Относителен дял от населението - % 38.5 37.2 30.8 30.5 29.8 
Жени           
Брой лица - хиляди 1548.6 1479.8 1257.4 1241.8 1225.9 
Относителен дял от населението - % 42.1 40.4 34.6 34.4 34.2 
Област Ямбол           
Брой лица - хиляди 32.4 34.8 37.5 56.7 47.9 
Относителен дял от населението - % 26.1 28.5 30.9 47.6 40.9 

Мъже           
Брой лица - хиляди 13.8 12.9 15.5 26.3 20.9 
Относителен дял от населението - % 22.6 21.5 26.0 45.2 36.4 
Жени           
Брой лица - хиляди 18.6 21.9 22.0 30.4 27.1 
Относителен дял от населението - % 29.5 35.2 35.8 50.0 45.2 
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Методологични бележки 
 

Наблюдението за доходите и условията на живот (EU-SILC) като част от Европейската 
статистическа система (ESS) се осъществява по единна методология, определена с Регламент № 
1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета, и осигурява информация за моментното 
състояние (cross-sectional data) и от повторени във времето (longitudinal data) изменения в 
доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация. 

Целевата съвкупност в изследването (EU-SILC) са всички обикновени домакинства и 
техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение. Лицата, 
живеещи в колективни домакинства и в институции, са изключени като цяло от целевата 
съвкупност. 

До 2015 г. изследването се провежда върху 4-годишен ротационен панел от обикновени 
домакинства. Размерът на извадката за 2020 г. включва 9 052 домакинства от 6 ротационни 
групи от всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на 
наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години. Извадката се състои 
от шест ротационни групи, като всяка година една от ротационните групи отпада от 
наблюдението и се заменя с нова. Този ротационен модел на извадка осигурява два типа данни: 

-  Моментни (данни от текущата година на наблюдение) 
-  Лонгитудинални (данни за домакинствата, участвали в поне две последователни години). 

Наблюдението се провежда с два типа анкетни карти: 
- Въпросник за домакинството 
- Индивидуална анкетна карта за всяко лице от домакинството на 16 и повече 

навършени години. 
            Основни понятия 

Линия на бедност - За изследване на равнището на бедност в методологията на Евростат 
се използва общ  разполагаем нетен доход. Линията на бедност представлява 60% от средния 
общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица. 

Еквивалентни скали - За пресмятане на индикаторите за бедност и социално включване 
се използва общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица. Поради различния състав и 
брой лица в домакинствата се прилагат еквивалентни скали. Използва се модифицираната 
ОЕСД скала, според която първият възрастен на 14 и повече години получава тегло единица, 
вторият възрастен на 14 и повече навършени години - тегло 0.5, и всяко дете под 14 години - 
тегло 0.3. Теглата се присъждат на всеки член на домакинството и се сумират, за да се получи 
еквивалентен размер на домакинството. Общият разполагаем нетен доход за всяко домакинство 
се разделя на неговия еквивалентен размер и се формира общ разполагаем нетен доход на 
еквивалентна единица. 

 
Образователна степен 
За определяне на образователното равнище на родителите е използвана Международната 

стандартна класификация на образованието (МСКО 2011): 
МСКО 0 - Предучилищно образование 
МСКО 1 - Начално образование 
МСКО 2 - Основно (прогимназиално) образование 
МСКО 3 - Средно образование 
МСКО 4 - Професионално обучение след средно образование 
МСКО 6 - Висше образование (бакалавър и професионален бакалавър) 
МСКО 7 - Висше образование (магистър) 
МСКО 8 - Висше образование (доктор). 
Претегляне на данните 
Базата данни за всяка страна съдържа следните тегла: 
Домакинско тегло (целева променлива DB090) за получаване на действителния брой 

обикновени домакинства в страната. 
Персонално тегло (целева променлива RB050) за получаване на действителния брой лица 

на територията на страната. 
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Персонално тегло за всеки член на домакинството на 16 и повече навършени години (целева 
променлива PB040) за получаване на броя на лицата на 16 и повече навършени години на 
територията на страната. 

При изчисляване на индикаторите за бедност се използва персоналното тегло (RB050), тъй 
като статусът на бедност се изчислява на индивидуално ниво и целевата група се отнася към цялото 
население, живеещо в обикновени домакинства. За някои от индикаторите, фокусирани върху лицата 
на 16 и повече навършени години (например „относителен дял на работещите бедни“), се използва 
персонално тегло (РВ040) за лицата на 16 и повече навършени години. 
При изчисляване на индикаторите теглата се коригират с претеглящ фактор за отразяване на 
липсващите случаи (домакинства с нулеви доходи) в изследването (RB050a).  

Поради извадковия характер на изследването за доходите и условията на живот по някои 
основни показатели са изчислени следните оценки в табл. 4: 

4. Оценки на някои основни показатели в област Ямбол през 2020 година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Повече информация и данни за индикаторите за бедност и социално включване могат да 
бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк http://www.nsi.bg/Социално 
включване и условия на живот/ и в информационна система „Инфостат“ на НСИ.  

  
Индикатори 

  

  
Относителен 

дял - % 

  
Стандартна 

грешка 
  

Население в риск от бедност или социално изключване 

Общо 40.9 6.1 

Мъже 36.4 7.5 

Жени 45.2 6.3 

0 - 17 години 65.9 10.4 

18 - 64 години 34.9 7.2 

65+ години 41.0 5.7 

Риск от бедност 

Общо 22.2 4.4 

Мъже 18.9 5.6 

Жени 25.3 4.2 

0 - 17 години 42.4 13.0 

18 - 64 години 12.8 3.8 

65+ години 31.4 5.3 

Материални лишения 

Общо 28.0 5.8 

Мъже 25.7 7.4 

Жени 30.1 5.3 

0 - 17 години 42.0 14.4 

18 - 64 години 25.0 7.3 

65+ години 27.3 5.6 

Домакинства с нисък интензитет на икономическа активност 

Общо 18 - 59 години 7.0 2.8 

Мъже 18 - 59 години 3.0 1.9 

Жени 18 - 59 години 11.5 4.7 

0 - 17 години 12.2 8.5 

18 - 59 години 8.1 3.7 
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През първото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област 
Ямбол са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с 22 жилища в тях и 3 689 
кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 490 кв. м РЗП и на 37 
други сгради с 12 503 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни 
сгради се увеличават с 30.0%, жилищата в тях - със 120.0%, а общата им застроена площ е 
повече с 67.9%. При броя на издадените разрешителни за строеж на другите видове сгради и 
тяхната обща застроена площ се наблюдава ръст, съответно от 117.6 и 87.5%.  

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на 
нови жилищни сгради са повече с 30.0%, общата им застроена площ се увеличава с 35.7%, но 
жилищата в тях намаляват с 4.3%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други 
сгради се увеличава със 117.6%, но тяхната РЗП намалява с 0.4%. 

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в 
областите София (столица) - 229, Пловдив - 217, Бургас - 145, Варна - 134 и София - 125. 

 
 

Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради 
в област Ямбол по видове и тримесечия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
През първото тримесечие на 2021 г. на територията на област Ямбол е започнал 

строежът на 4 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 515 кв. м обща застроена площ 
и на 19 други сгради с 10 506 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 63.6%, 
жилищата в тях - с 89.7%, а общата им застроена площ - с 89.6%. Броят на започнатите други 
видове сгради се увеличава с 35.7%, а тяхната РЗП - с 52.8%. 

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. започнатите жилищни сгради бележат 
спад от 55.6%, жилищата в тях - с 81.0%, а общата им застроена площ - със 78.5%. Започнатите 
други видове сгради са повече със 111.1%, докато тяхната РЗП намалява с 40.6%. 

ИЗДАДЕНИ	РАЗРЕШИТЕЛНИ	ЗА	СТРОЕЖ	И	ЗАПОЧНАТО	СТРОИТЕЛСТВО	НА	
НОВИ	СГРАДИ	В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	ПЪРВОТО	ТРИМЕСЕЧИЕ	НА	2021	

ГОДИНА	
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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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Към 31.12.2020 г. в област Ямбол функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени 
групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 590 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната 
година броят на този тип детски заведения в областта остава непроменен, а броят на местата в тях 
се увеличава с 14, или с 2.4% (табл. 1). 

 
1. Детски ясли и места в тях в област Ямбол 

 
 
 
 
 
 

 
В градовете детските ясли са 9 с 533 места, а в селата - 4 с 57 места.  
Осигуреността1 с места в детските ясли в област Ямбол към 31.12.2020 г. е 17.7 и съвпада 

със средната осигуреност с места за страната. През 2020 г. в самостоятелни детски ясли и яслени 
групи в състава на ДГ в област Ямбол са постъпили 464 деца, или със 7 повече в сравнение с 
2019 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 471 деца. От тях 
момчетата са 234, а момичетата - 237.  

Разпределението на децата в детските ясли по възраст показва, че най-голям е 
относителният дял на децата на възраст от 2 до 3 години - 87.9%, следван от дела на децата от 1 
до 2-годишна възраст - 10.6% и на децата на 3 и повече години - 1.5%. (фиг. 1).  

 
Фиг. 1. Структура на децата в детските ясли в област Ямбол 

към 31.12.2020 г. по възраст 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

______________________________ 
1Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава 
на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.  

 
ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Заведения 13 13 13 13 13 

Места 573 577 577 576 590 
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В края на 2020 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Ямбол, е 14.1%. 
Към 31.12.2020 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 111 

души медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. 
Медицинските специалисти по „Здравни грижи“ са 54, като 87.0% от тях са медицински 

сестри (47). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските 
ясли, е 57 души. 
 
 

Методологични бележки 
 

Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно годишно статистическо 
изследване, провеждано от Националния статистически институт. Обхващат се както 
самостоятелните детски ясли, така и яслените групи в състава на детските градини. 

Източник на статистическа информация са самостоятелните детски ясли и яслените 
групи в състава на детски градини. Осигурени са данни за персонала, местата, броя и 
разпределението на децата по възраст. 

Детските ясли се създават в съответствие със Закона за здравето и Наредба № 26 от 
18.11.2008 г. на Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 103 от 2 декември 2008 г., 
изм. ДВ, бр. 90 от 20.10.2020 г.) с цел подпомагане на семействата при отглеждане на деца до 
тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие. 
Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други 
специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до 
тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски 
градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли. 

Повече информация и данни от изследването „Детски ясли“ са достъпни в 
Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=60) и 
на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Здравеопазване“(http://www.nsi.bg/node/3342/). 
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По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по 
трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на март 2021 г. са 28.3 хиляди. 
Спрямо края на декември 2020 г. наетите лица се увеличават с 1.7%, а в сравнение със същия 
период на предходната година - с 1.8%. 

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на март 2021 г. в 
обществения сектор са 7.0 хил., а в частния - 21.3 хиляди. Спрямо края на декември 2020 г. 
наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.5%, а в частния сектор - с 2.1%. В 
сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се 
увеличават с 2.0%, а в частния сектор - с 1.8%. 

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на март 2021 г. показва 
най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в 
дейностите „Преработваща промишленост“ - 30.7%, „Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети“ - 15.8% и „Образование“ - 9.3%. 

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за януари 2021 г. е 1 144 лв., 
за февруари - 1 142 лв., и за март - 1 186 лева. 

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата е 1 158 лв., като 
спрямо предходното тримесечие се увеличава с 2.8% и е с 304 лв. по-ниска от същия показател за 
страната. 
 В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават 
средно 1 431 лв., а в частния - 1 067 лева (фиг. 1).  
 

Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата в област Ямбол  
по сектори и тримесечия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2021 г. 

са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Хуманно 
здравеопазване и социална работа“, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Държавно 
управление“.  

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и 
ресторантьорство“ и „Административни и спомагателни дейности“. 

 
НАЕТИ	ЛИЦА	И	СРЕДНА	БРУТНА	РАБОТНА	ЗАПЛАТА		

В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	ПЪРВОТО	ТРИМЕСЕЧИЕ	НА	2021	ГОДИНА	
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През първото тримесечие на 2021 г., област Ямбол е на 14-то място спрямо другите 

области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 989 лв., София - 1 410 
лв. и Варна - 1 313 лв., а най-ниско в областите Благоевград - 949 лв. и Видин - 987 лева. (фиг. 2). 
 

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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 През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 42.8 
хил., от които 25.2 хил. са мъже, а 17.6 хил. са жени.  

Коефициентът на заетост в област Ямбол през първото тримесечие на 2021 г. е 
43.5% (при 51.4% за страната), съответно 52.8% за мъжете и 34.7% за жените.  

По брой на заетите лица област Ямбол е на двадесет и трето място в страната, , след 
област Габрово и преди област Монтана, а по коефициент на заетост - на двадесет и първо място, 
след област Плевен и преди областите Ловеч и Враца. 

 
Фиг. 1. Коефициент на заетост за населението 

на възраст 15 и повече навършени години по области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
През първото тримесечие на 2021 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години 

са 40.7 хил., като 23.4 хил. от тях са мъже, а 17.2 хил. са жени.  
 Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 
58.0%, съответно 65.0% за мъжете и 50.6% за жените.  

 
ОСНОВНИ	РЕЗУЛТАТИ	ОТ	НАБЛЮДЕНИЕТО	НА	РАБОТНАТА	СИЛА	
В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	ПЪРВОТО	ТРИМЕСЕЧИЕ	НА	2021	ГОДИНА	
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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 15 и 
повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната. 

В съответствие с промени в законодателството на Европейския съюз по отношение на 
статистиката за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез 
извадки, от първото тримесечие на 2021 г. са направени промени в методологията на 
наблюдението на работната сила. Поради това, данните за първото тримесечие на 2021 г. не са 
напълно съпоставими с тези до четвъртото тримесечие на 2020 година. 

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

Заети са лицата на 15 - 89 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 годишен отпуск, 

болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други причини.  
Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението на възраст 

15 и повече навършени години или в съответната възрастова група. 
Данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на 

извадката (стохастични грешки). 
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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През месец април 2021 г. регистрираните 
безработни лица в бюрата по труда от Ямболска 
област за пореден месец намаляват – в края на 
месеца те са 3220 и са с 254 души (7,3%) по-
малко от безработните в края на м. март. 
Безработните през април 2021 са по-малко с 1816 
души в сравнение със същия месец на м.г., 
втория месец от извънредното положение заради 
епидемията от ковид. 

Равнището на регистрирана безработица е 5.8 % 
и в сравнение с март 2021 г. стойността на 
показателя  намалява с 0.5 п.п. 

 

В четири от общините в областта се отчита 
намаление, което е най-голямо в община Ямбол - 
със 146 души (11%), а за Тунджа, Стралджа и 
Болярово спадът е съответно с 71, 22 и 19 души. 
Само в община Елхово се отчита слабо 
увеличение – с 4 безработни. 

  

През април 2021 г. безработните от 
наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда 
имат следния дял от общия брой на 
регистираните: младежи до 24 г. – 4,2%, 136 лица; 
младежи до 29 г. – 10,2%, 328 лица; 
продължително безработни – 20,3%, 653 лица; 
лица без квалификация – 57,4%, 1849; лица с 
основно и по-ниско образование – 47,4%, 1525, 
лица с увреждания – 7,1%, 228. 

Регистрирана безработица 

Данни по общини 

Структура на наблюдаваните групи на 
пазара на труда  

* Равнището на безработица се определя като дял 
на регистрираните безработни лица от икономи-
чески активното население на възраст 15-64 г., 
установено при Преброяване 2011 г. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА В ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ, АПРИЛ 2021 Г.  
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За ползване на посредническите услуги на бюрата по 
труда в Ямболска област са се регистрирали нови 453 
безработни лица през месец април 2021 г., кoeто е със 
123 души по-малко в сравнение с март и три пъти по-
малко от новорегистрираните през април 2020 г. (1499 
д.), когато беше в сила извънредното положение заради 
епидемията от  COVID-19. При регистрацията си в 
бюрата по труда 6 от тях (1 %) 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 
(20%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 
(12%); Държавно управление (7%); Административни и 
спомагателни дейности (6%); Хуманно здравеопазване 
и социална работа (6%); Строителство (5%). 
Като търсещи работа лица се регистрират и такива, 
които не са упражнявали трудова дейност през 
последните години (неуточнен отрасъл). 

 
През м. април 2021 г. броят на постъпилите на работа 
безработни лица е 411 и е съизмерим със започналите 
работа през предходния месец (421 души). От тях 61 % 
са устроени в реалната икономика – 250 души. 
Работа на субсидирани работни места са започнали 161 
лица – 6 по мерки и 14 по програми за обучение и 
заетост, финансирани от държавния бюджет по реда на 
Закона за насърчаване на заетостта, както и 141 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 април са 198. Най-голям 
дял свободни работни места са заявени в Преработваща 
промишленост (19%); Строителство (18%); 
Хотелиерство и ресторантьорство (17%); Държавно 
управление (12%); Търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети (10%);  
Най-много работни места са обявени за позициите: общ 
работник; работник, озеленяване; сервитьор; чистач/
хигиенист; работник, полевъден; готвач и др.  

Входящ поток безработни лица 

Обявени свободни работни места и започнали 
работа 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА В ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ, АПРИЛ 2021 Г.  



 

 

	ТРУДОВА	ЗАЕТОСТ	 БРОЙ	5,	МАЙ	2021	
    

Областна	администрация	Ямбол	
www.yambol.government.bg	

		
32 

БЕЗРАБОТИЦАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ КЪМ 30.04.2021 година 

  Болярово Елхово Стралджа Тунджа Ямбол ОБЩО 

Активни лица 1412 6906 4328 7040 36093 55779 

Регистрирани 
безработни 

218 902 361 546 1193 3220 

Равнище на без-
работицата % 

15.44 13.06 8.34 7.76 3.31 5.77 

Регистрирани безработни лица по образование и професионална квалификация 

ПОКАЗАТЕЛИ ВСИЧКО 

   .  

   
.    

-  
 . -

 -  
 

 
.  
. 

Р  -
 3220 304 1391 1013 502 1023 814 557 1849 

 :  1871 199 760 553 267 645 460 324 1087 
с нам. работоспо-

собност 228 22 131 104 38 37 78 56 94 

до 29г. 328 40 110 52 92 86 46 52 230 
1.Р .  1-  

 363 52 151 93 50 110 62 83 218 

О  :  174 28 68 40 21 57 28 40 106 
с нам. работоспо-

собност 17 4 7 6 2 4 5 5 7 

до 29г. 136 19 44 17 30 43 13 23 100 
2.Р .  2-  

 333 45 137 88 54 97 61 75 197 

О  :  176 26 70 43 26 54 32 39 105 
с нам. работоспо-

собност 24 3 9 6 7 5 3 7 14 

до 29г. 74 9 22 13 27 16 13 11 50 
2.Р .   2 

 2524 207 1103 832 398 816 691 399 1434 

О  :  1521 145 622 470 220 534 400 245 876 
с нам. работоспо-

собност 187 15 115 92 29 28 70 44 73 

до 29г. 118 12 44 22 35 27 20 18 80 
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3 - 26 ЮНИ  
Концерти на  

Духов оркестър при  
Народно читалище „Съгласие-1862“  

Градски парк, гр. Ямбол 

 
21 - 24 ЮНИ  

Музикални празници 
„ЗЛАТНАТА ДИАНА“ 2021 

Гр. Ямбол 

 
15 - 21 ЮНИ  

Ден на Ямбол – „Свети Дух“ 
Народен събор „Света Троица“ 

Гр. Ямбол 



 

 

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 

Река	Тунджа,	с.	Коневец	
Снимка:		Йордан	Танев	


