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Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на 
работници и служители до 31 юли 2021 г. Това реши правителството с приемането на 
промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г., в което се определят 
условията и редът за получаване на средства за запазване на работните места в 
засегнатите от Ковид-19 икономически дейности. 
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. 173 а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени 
временни ограничения на дейността. Те следва да са били в трудово правоотношение с 
работодателя преди 1 януари 2021 г. 
Фирмите, учредени преди 1 юни 2019 г., ще могат да получат от държавата 60 на сто от 
осигурителния доход на работниците за април 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на 
работодателя. За да имат това право, приходите им от продажби през месеца, за който 
кандидатстват за компенсации, трябва да са намалели с не по-малко от 40% спрямо същия месец 
на 2019 г. В случай, че спадът е с не по-малко от 30%, подкрепата от държавата ще е 50 на сто от 
осигурителния доход за април 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя. 
Работодателите, учредени след 1 юни 2019, ще имат право на средства от 60 на сто от 
осигурителния доход на работниците за април 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на 
работодателя, ако приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за подкрепа, 
са се понижили с не по-малко от 40% спрямо средномесечните приходи за 2020 г. При 
положение, че намалението е с не по-малко от 30%, държавата ще ги подкрепя с 50 на сто от 
осигурителния доход за април 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя. 
Компаниите, получили средства за запазване на заетостта на работниците и служителите от 
групите по постановлението, са длъжни да изплащат трудово възнаграждение в размер, не по-
малък от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и да внасят дължимите осигурителни 
вноски за съответния месец. 
Финансовите средства ще се превеждат на съответния работодател по банков път от 
Националния осигурителен институт. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2021 г. 
 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 
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	 Държавата	ще	продължи	да	изплаща	средства	на	
	 работодателите	за	запазване	на	заетостта	
	 до	края	на	юли	2021	г.	

https://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanie-na-ministerskiya-savet-na-17-03-2021-g
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Министерският съвет прие Решение за изменение на РМС № 896 от 2020 г. за приемане на 
Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, изм. и доп. с 
РМС № 91 от 2021 г., РМС № 144 от 2021 г. и РМС № 145 от 2021 г. 
С проекта се предлага да се преустанови дейността на Националния ваксинационен щаб, 
създаден с РМС № 896 от 2020 г. за приемане на Национален план за ваксиниране срещу COVID-
19 в Република България. 
Разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от Закона за администрацията дава възможност на министъра, при 
необходимост от консултативна помощ от външни експерти за решаване на проблеми от 
специалната му компетентност, да създава съвети като експертни консултативни звена. 
С оглед на това, за подпомагане на дейностите по ваксиниране в страната, се създава 
консултативен съвет по ваксини от експерти с по-широка експертиза и с по- широка обществена 
представителност, който да подпомага министъра на здравеопазването в организирането и 
провеждането на ваксинациите, изготвянето на обществена информация и осъществяването на 
комуникация с цел повишаване на доверието във ваксинацията и постигането на висок 
ваксинационен обхват в страната. 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 

	 Изменя	се	правителственото	решение	относно	Националния	
	 план	за	ваксиниране	срещу	COVID-19		

	 Правителството	подготвя	спешни	мерки	за	подобряване	на	
	 иновационната	среда	в	България		

Основният фокус на икономическата политика в периода на възстановяване от кризата 
породена от коронавируса трябва да бъде насочен към насърчаване на иновациите за 
повишаването на конкурентоспособността на българската икономика и трансформирането 
й в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж. 
Осигуряването на благоприятна среда за реализиране на нови продукти и пазари и развитие на 
иновативни предприятия има потенциала да създаде високотехнологична индустриална база, да 
изведе икономиката на нова и по- висока траектория на растеж и да доведе до икономически 
възход. 
През последните 12 години българската икономика, подпомагана от ЕС, расте, но със 
сравнително ниски темпове и все още е далеч от пълния си потенциал. Основният проблем е, че 
дългосрочните фактори на конкурентоспособност продължават да са в застой. 
Затова българското правителство предприема спешни мерки за подобряване на иновационната 
среда в България, като възлага на министъра на икономиката да координира политиката в 
областта на иновациите. 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 
 

https://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanie-na-ministerskiya-savet-na-17-03-2021-g
https://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanie-na-ministerskiya-savet-na-17-03-2021-g
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Правителството одобри План за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната национална 
стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.). 
Сред приоритетите в документа са забавянето на негативните демографски процеси и 
намаляването на броя на населението, преодоляването на негативните последици от 
неговото застаряване и от разпространението на COVID-19. 
В Плана за 2021 г. са предвидени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез 
създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на 
репродуктивното здраве и общото здравословно състояние на населението и намаляване на 
общата, преждевременната, детската и майчината смъртност. Предвидени са и дейности за 
осигуряване на заетост и намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към 
демографските промени и остаряването на населението и за даване на възможност за равен 
достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към 
благоприятно повлияване на основните демографски показатели - раждаемост, смъртност и 
миграции, към развитието на качеството на човешките ресурси и преодоляване на последиците 
от разпространението на COVID-19. 
Мерките са финансирани от бюджетите на компетентните ведомства според Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2021 г., Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси”, други оперативни програми, както и по европейски и международни 
проекти. 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 

	 Одобрен	е	План	за	2021	г.	за	изпълнение	на	Актуализираната	
	 национална	стратегия	за	демографско	развитие	на	
	 населението	в	Република	България	(2012	-	2030	г.)		

	 Социалната	пенсия	за	старост	става	148,71	лв.	от	1	юли		

 
Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 141,63 лв. на 148,71 лв. от 1 юли, реши 
правителството. Увеличението ще повиши пенсиите на близо 60 000 души и добавките към 
пенсиите на почти 69 000 пенсионери. 
Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по 
закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са 
пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и 
персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към 
пенсиите - за чужда помощ и за ветерани от войните. 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 
 

https://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanie-na-ministerskiya-savet-na-17-03-2021-g
https://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanie-na-ministerskiya-savet-na-17-03-2021-g
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	 Работна	среща	във	връзка	с	изпълнение	на	Националния	
	 ваксинационен	план	

Работна среща с част от представители на Областния 
медицински съвет се проведе в Областна 
администрация Ямбол във връзка с изпълнение на 
Националния ваксинационен план срещу Covid 19.  
По данни на Регионална здравна инспекция Ямбол, от 
началото на ваксинационния процес през декември 
миналата година, до този момент на територията на 
областта са поставени 21 461 дози ваксини, като лицата с 
поставени две дози са 9 286. В Регионална здравна 
инспекция са налични ваксини от всички разрешени 

видове за поставяне в Европейския съюз и ваксинацията се извършва без предварително 
записване.  
На срещата, ръководена от заместник областния управител Драгомир Димитров, от РЗИ Ямбол 
изразиха готовността си за ваксинация и с мобилни екипи, както по населените места в областта, 
така и на работните места на желаещите граждани. 

	 Проведе	се	заседание	на	Областна	комисия	по	безопасност		
	 на	движението	

В Областна администрация Ямбол се проведе заседание на Областна комисия по 
безопасност на движение по пътищата, ръководено от заместник областния управител инж. 
Светослав Стоев. 
В хода на заседанието представители на отговорните институции докладваха за изпълнението на 
мерките заложени в план – програмата за първото тримесечие на 2021 година за изпълнение на 
областната политика по безопасност на движението по пътищата на област Ямбол. 
По повод на постъпила подписка от жителите на село Калчево, община „Тунджа“ с искане за 
изграждане на изкуствени неравности по продължението на улица „Клокотница“, с цел 
ограничаване скоростта на движение в населеното място, бе взето решението да бъде изпратено 
предложение до Агенция пътна инфраструктура и Института за пътища и мостове за изграждане 
на неравности, които да бъдат включени като допълнение в проекта за Кръговото кръстовище 
към село Калчево. 
Като точка 3, бе обсъдено постъпило писмо от Държавна агенция „Безопасност на движението 
по пътищата“, относно изграждането на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на 
движение на път III – 5308, в границите на село Стефан Караджово, община Болярово, област 
Ямбол. В хода на заседанието на Комисията бе взето решението, в срок до следващото заседание 
на комисията ОПУ Ямбол, да предложи становище за монтиране на неравности на път III – 
5308.   
Относно изграждането на повдигнати пешеходни пътеки в село Бояджик община „Тунджа“ и 
поставянето на допълнителни пътни знаци за ограничаване на скоростта на движение, отново в 
срок до следващото заседание, Областно пътно управление Ямбол следва да предложи 
становище по темата. 
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	 Заседание	на	временната	преброителна	комисия		
	 за	област	Ямбол	

В Областна администрация се проведе заседание на 
временната преброителна комисия за област Ямбол с 
председател господин Драгомир Димитров - заместник 
областен управител на област Ямбол. 
На заседанието бяха приети промени в Правилника за 
организацията на дейността на Областната преброителна 
комисия за провеждане на преброяването на населението и 
жилищния фонд през 2021 година. 
„На проведените заседания на Общинските преброителни 

комисии, са определени помещенията, в които ще се провеждат обученията както и тези, в които 
ще се съхраняват и разпределят материалите. За всяка община е определен член от комисията, 
който да оказва съдействие за контакт със специализираните заведения и институции.“, докладва 
госпожа Петя Станкова – началник на отдел „Статистически изследвания“ – Ямбол при ТСБ – 
Югоизток. 
Бяха определени и членове на общинските комисии, които да отговарят за оказване на 
съдействие за осъществяване на контакт с трудно достъпни групи от населението, от 
специализирани институции/заведения на съответната територия и други. 

	 Награди	за	ямболски	ученици	
 
  
 Областният управител на област Ямбол Георги 
 Чалъков и директорът на Териториално 
 статистически бюро – Югоизток, Калина 
 Казанджиева, наградиха лауреатите в 
 Националния кръг на Европейската  олимпиада 
 по статистика за ученици 2020-2021 година.  
 Наградените лауреати са Мария Георгиева и Светлан 
 Колев от Езикова гимназия „Васил Карагьозов“, град  Ямбол. Националният кръг на Европейската 
 олимпиада по статистика се организира за четвърти път в България, като област Ямбол се включва за 
 първа година.  
 Областният управител Георги Чалъков поздрави наградените и изрази радостта си от техния успех: 
 „Щастлив съм, че в нашата област има такива умни и способни деца, които имат желание да се 
 учат и развиват! Разбира се, огромна заслуга имат и техните преподаватели, които възпитават 
 у тях любовта към учението. Нека са здрави и да продължават да ни радват с успехите си!“  
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 Европейската комисия представи дългосрочна визия за селските райони на ЕС, в която 
очерта предизвикателствата и опасенията, пред които те са изправени, и успоредно с 
това изведе на преден план някои от най-обещаващите възможности, които се разкриват 
пред тези региони. Въз основа на прогнозна оценка и широки консултации с гражданите 
и други участници от селските райони с днешната визия се предлагат Пакт за селските райони 
и План за действие за селските райони, които имат за цел да направят нашите селски райони 
по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи.  
За да се отговори успешно на водещите тенденции и предизвикателствата, породени от 
глобализацията, урбанизацията и застаряването на населението, и за да се извлекат съответни 
ползи от екологичния и цифровия преход, са необходими съобразени с местните условия 
политики и мерки, които отчитат многообразието на териториите на ЕС, техните специфични 
потребности и относително силни страни. 

ЕВРОПЕЙСКИ	ИЗМЕРЕНИЯ	
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Пакт за селските райони 
Нов пакт за селските райони ще мобилизира усилията на участници на равнището на ЕС, както 
и на национално, регионално и местно равнище, с цел да се окаже подкрепа за общите цели на 
визията, да се насърчи икономическото, социалното и териториалното сближаване и да се 
отговори на общите стремежи на селските общности. Комисията ще улесни тази рамка чрез 
съществуващите мрежи и ще насърчава обмена на идеи и на най-добри практики на всички 
равнища. 
План за действие на ЕС за селските райони 
Комисията представи и План за действие за насърчаване на устойчивото, кохерентно и 
интегрирано развитие на селските райони. Няколко политики на ЕС вече предоставят подкрепа 
за селските райони и допринасят за тяхното балансирано, справедливо, екологосъобразно и 
иновативно развитие. Сред тях на общата селскостопанска политика (ОСП) и политиката на 
сближаване ще бъде отредена първостепенна роля в подкрепата и изпълнението на настоящия 
план за действие. Ще бъдат добавени и някои други области на политиката на ЕС, които заедно 
ще превърнат тази визия в реалност. 
Във визията и плана за действие са набелязани четири области на действие, подкрепени от 
водещи инициативи, в следните направления: 
По-силни: съсредоточаване върху овластяването на селските общности, подобряването 
на достъпа до услуги и улесняването на социалните иновации; 
Свързани: подобряване на свързаността както в транспортен план, така и от гледна 
точка на цифровия достъп; 
Устойчиви: опазване на природните ресурси и екологизиране на селскостопанските 
дейности с цел противодействие на изменението на климата, като същевременно се гарантира 
социалната устойчивост чрез предлагане на достъп до курсове за обучение и разнообразни 
възможности за качествени работни места; 
Проспериращи: разнообразяване на икономическите дейности и подобряване на 
добавената стойност от селскостопанските и агрохранителните дейности и аграрния туризъм. 
Комисията ще подкрепя и осъществява мониторинг на изпълнението на Плана за действие на 
ЕС за селските райони и редовно ще го актуализира, за да се гарантира, че той продължава да 
бъде пригоден за техните нужди. Тя ще продължи също така да поддържа връзка с държавите 
членки и участниците от селските райони с цел водене на диалог по въпросите на селските 
райони. Освен това ще бъде въведена „проверка на въздействието върху селските райони“, при 
която политиките на ЕС се подлагат на преглед през призмата на селските райони. Целта е по-
добре да се идентифицират и вземат предвид потенциалното въздействие и възможните 
последствия от политическа инициатива на Комисията по отношение на работните места, 
растежа и устойчивото развитие в селските райони.  
И на последно място, в рамките на Комисията ще бъде създадена обсерватория за селските 
райони с цел допълнително подобряване на събирането и анализа на данни за селските райони. 
Тя ще предоставя фактологични данни, които да служат за основа при изготвянето на 
политиките във връзка с развитието на селските райони, и ще подпомага изпълнението на 
Плана за действие за селските райони.  
 

ЕВРОПЕЙСКИ	ИЗМЕРЕНИЯ	
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Приоритетите на словенското председателство са подчинени на неговото 
мото: „Заедно. Устойчиви. Европа.“ 
Програмата на председателството е съсредоточена върху четири основни области: 
 възстановяването, устойчивостта и стратегическата автономност на ЕС 
 размисъл за бъдещето на Европа 
 европейския начин на живот, принципите на правовата държава и европейските ценности 
 повишаване на сигурността и стабилността в съседните на ЕС страни 
Словенското председателство на Съвета на ЕС ще се стреми активно да допринася за 
укрепването на устойчивостта на ЕС на здравни, икономически, енергийни, климатични и 
кибернетични кризи. Съвместната работа, взаимната подкрепа и солидарните действия за 
благото на всеки европейски гражданин ще бъдат от ключово значение за укрепването на 
устойчивостта на ЕС. 
 
Уебсайт на словенското председателство 
 
Приоритети на словенското председателство 
 
Предварителен график на заседанията по време на словенското председателство 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИ	ИЗМЕРЕНИЯ	

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/events/?__cf_chl_jschl_tk__=f6a13a8ff58ace25431be12e79cdec6147179496-1625657404-0-AW-BjnzCuCmjWsBrvaGvZ9FWROpHRzJMzM5wHGEmFVq0hneL2-iwQG1hUi13jDSOicb0RMZ4n7b15ol_mpjO5yKMWfqotCyzZwWmMmBTxTasK4Ny2k8A3kwL1R
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	 Обява	за	откриване	на	процедура	чрез	подбор	по	ОПДУ	за	
	 повишаване	на	гражданското	участие	

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро 
управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, 
открива Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование:  
„Повишаване на гражданското участие в процесите на  изпълнение и мониторинг на 
политики и законодателство”  
по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с 
гражданското общество и бизнеса“. 
Целите на процедурата са: 
1.       Партньорско управление с гражданите и бизнеса; 
2.       Открито и отговорно управление. 
 Допустими кандидати: 
1. Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани 
в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ не по-късно от 6 
месеца преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата (НПО); 
2. Национално представителните организации на работодателите и на работниците и 
служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и 
Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за 
представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както 
и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП). 
 Допустими партньори: 
1. Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание ЗЮЛНЦ, определени за 
извършване на дейност в обществена полза, вписани в Регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на 
проектното предложение по процедурата (НПО); 
2. Национално представителните организации на работодателите и на работниците и 
служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и 
Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за 
представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както 
и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП); 
3. Структури на държавната администрация/ органи на държавна власт и общини. 
Бюджет: 
- Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата – 11 145 970 лв. 
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 60 000 лв. 
  
Краен срок за подаване на проектните предложения: 17.00 ч., 28.09.2021 г. 
 
Начин на подаване на проектни предложения: по електронен път чрез подаване на уеб базиран 
формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на 
средствата от ЕСИФ (ИСУН) с използването на квалифициран електронен подпис. 



 

 

ПРОГРАМИ	И	КОНКУРСИ	 БРОЙ	6,	ЮНИ	2021	
    

Областна	администрация	Ямбол	
www.yambol.government.bg	

		
11 

	 Покана	за	участие	в	публично	обсъждане	на	проекта	на	
	 Споразумението	за	партньорство	2021-2027	г.	

На 15 юли 2021 г. от 10:00 ч. ще се състои обществено обсъждане на Споразумението за 
партньорство между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021
-2027 г. С оглед на епидемичната обстановка в страната обсъждането ще се проведе 
дистанционно, в реално време, чрез платформата Webex. 
Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, който очертава 
основните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата 
политика в областта на рибарството през новия програмен период 2021–2027 г. С него се поставя 
и рамката за управление на средствата от Европейските фондове в България. 
Документът определя приоритети за финансиране въз основа на реалистична преценка на 
нуждите и поставяне на ясни и достижими цели. Те са предпоставка за извличане на добавената 
стойност и осигуряване допълняемостта на фондовете. Залага се на инвестиции, водещи до 
иновативна и конкурентоспособна икономика, която произвежда продукти с висока добавена 
стойност. Такива са например вложенията в наука и иновации за конкурентоспособност, 
образование и обучение за високо квалифицирана работна сила, подобряване на бизнес средата и 
цифровизация на икономиката. Търси се повишена ефективност на регионалната политика, за да 
се отговори на предизвикателства като неблагоприятните демографски тенденции и 
задълбочаването на наблюдаваните различия между плановите райони в страната. Традиционната 
инфраструктура се запазва като важен сектор, към който се предвижда да се насочи съществен 
финансов ресурс. 
Документът се разработва от работна група с активното участие на широк кръг партньори – 
представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната 
общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за 
хората с увреждания и други. 
Предложеният за обществено обсъждане проект на документа е резултат от дейността на 
работната група от началото на 2020 г. и серия технически консултации с ЕК. Взети са предвид, 
доколкото структурата и съдържанието на документа позволяват, изказаните мнения по време на 
проведените обществени консултации през м. октомври 2020 г. 
Общественото обсъждане се провежда в изпълнение на разпоредбите на чл. 14 ал. 1 от 
Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и 
програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на 
Европейския съюз за програмния период 2021–2027 г. 
Желаещите да участват следва да се регистрират до 17 часа на 09 юли 2021 г. на следния адрес: 
https://forms.gle/iYAngtYpDJAwtVhb8. Въпроси и коментари по документа могат да бъдат 
отправяни чрез формата за регистрация при попълването й. Регистрираните участници ще имат 
възможност да задават въпроси и по време на самото обсъждане, включително чрез чат 
приложението на платформата. С оглед на оптимизиране на дискусията, Вашите въпроси и 
коментари изпращайте предварително, за да могат да получат адекватна реакция в рамките на 
публичното обсъждане. 
След получаване на покана от страна на организатора, участниците следва да разполагат с 
инсталирана платформа Webex. 



 

 

ПРОГРАМИ	И	КОНКУРСИ	 БРОЙ	6,	ЮНИ	2021	
    

Областна	администрация	Ямбол	
www.yambol.government.bg	 12 

	 Покана	за	набиране	на	проектни	предложения		в	областта	на	
	 убежището	и	миграцията	по	програма	„Вътрешни	работи“	

Програмният оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки 
финансов механизъм 2014 – 2021 г., публикува обява за набиране на проектни 
предложения с наименование „Подобряване на националния капацитет в областта на 
убежището и миграцията, по отношение предоставянето на условия за уязвими мигранти 
и по-конкретно за непридружени малолетни и непълнолетни лица”. 
Предвидените по процедурата средства са в общ размер до 7 823 200 лева. Първоначално 
процедурата ще бъде обявена с бюджет от 5 867 400 лева. Оставащото финансиране в размер 
на 1 955 800 лева ще бъде запазено в резерв за финансиране на проектни предложения от 
резервния списък. 
Максималният размер на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства по обявата е 1 955 
800 лева (1 000 000 евро). 
Минималният размер на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства по обявата е 391 160 
лева (200 000 евро). 
Обявата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е насочена към повишаване на 
капацитета на националните служби, работещи в областта на убежище и миграция със 
специален фокус върху нуждите на уязвими лица и по-конкретно непридружени малолетни и 
непълнолетни. 
Процедурата ще подкрепи по-нататъшно повишаване на капацитета на компетентните служби 
и заинтересованите страни, което е от съществено значение за правилното функциониране на 
системата в областта на миграцията и убежището в България. Областите, които ще бъдат 
подкрепени в рамките на процедурата, също така включват мерки, свързани с правилно 
настаняване, социална подкрепа и достъп до основни услуги, включително осигурена защита, 
социална и психологическа помощ в съответствие с нуждите на уязвимите групи и по-
специално непридружените непълнолетни, които търсят международна закрила, и в 
съответствие със стандартите в областта и на основата на извършена оценка за най-добрия 
интерес на детето. 
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 18 август 2021 г. до 17:30 часа. 
Поканата за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на 
английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес: ИСУН 2020 (government.bg). 
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/612d6212-5734-454e-852f-eee5548b5a05 
 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/612d6212-5734-454e-852f-eee5548b5a05
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	 Възможности	за	финансиране	по	Програма		
	 „Хоризонт	Европа“	2021-2027	

В рамките на Програма „Хоризонт Европа“ https://www.namrb.org/novite-programi-
chorizont-evropa-i-erazam-naj-znatchitelniia-publitchen-resurs-za-podkrepa-na-inovacii-i-
nauka , до средата на октомври  са отворени за кандидатстване следните покани: 
 The European Capital of Innovation Awards (iCapital) (HORIZON-EIC-2021-

iCapitalPrize) - „Награди за Европейска столица на иновациите“: проектите трябва да 
представят ролята на градовете като катализатори на местната иновационна екосистема и 
да стимулират нови иновационни дейности. Кандидатите-градове следва да са с 
население от минимум 250 000 жители. В  категорията „Европейски изгряващ иновативен 
град“, градовете-кандидати трябва да имат население от 50 000 до 249 999 жители. 
Победителят в конкурса ще спечели награда от 1 млн. евро, а двете втори места се 
награждават с по 100 хил. евро. Победителят в категорията за изгряващ иновативен град 
ще спечели 500 хил. евро, а за второ и трето място се присъждат по 50 хил. евро. 
Крайният срок за кандидатстване е 15 юли 2021 г.; 

 Sustainable, safe and efficient recycling processes - Устойчиви, безопасни и ефективни 
процеси на рециклиране. Проектите трябва да са свързани с намаляване разходите за 
рециклиране и въздействие върху околната среда, чрез нови концепции за много високо 
ефективно рециклиране. Общ бюджет от 10 млн. евро, без ограничения за бюджета на 
конкретните проектните предложения Краен срок за кандидатстване – 19 октомври 2021 
г.; 

 Clean energy transition - Преход към чиста енергия. Проектите трябва да осигурят 
възможност за по-широк системен преход и енергийни доставки, необходими за всички 
сектори на обществото в областта на транспорта, промишлеността и други сектори за 
чиста, нисковъглеродна енергия. Ще се стимулират иновативни решения за енергийна 
ефективност на всички нива. Общ бюджет 70 млн. евро. Продължителността на 
проектите трябва да бъде 42 месеца, от 1 януари 2022 г. до 30 юни 2025 г. Средствата за 
България са 2 557 641 евро съгласно разпределението на бюджета по държави. Краен 
срок за кандидатстване – 26 август 2021 г. 

 
По-подробна информация на: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-
opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
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Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на 
област Ямбол, изчислена за периода 2018 - 2020 г. е 73.1 години, като спрямо предходния 
период ( 2017 - 2019 г.) намалява с 0.7 години, или с 0.9%. Средната продължителност на 
живота в областта е с 1.5 години по-ниска от средната за страната - 74.6 години (фиг.1) 
 
 

Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот общо за страната и в 
област Ямбол по периоди  

 

 
 

Различната смъртност при мъжете и при жените определя и различната средна 
продължителност на живота при тези категории население. 

Средната продължителност на живота при мъжете в област Ямбол е 69.5 години, докато 
при жените е по-висока - 77.2 години. При мъжете равнището на показателя за област Ямбол е 
по-ниско с 1.6 години от средното за страната, а при жените - с 1.0 година. 

 
В рубриката „РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИКА” ви представяме актуална информация на 
Националния статистически институт. Данните се отнасят за област Ямбол и са предназначени 
за всички групи потребители. Рубриката „Регионална статистика” се изготвя със съдействието 
на Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел Статистически изследвания - Ямбол, 
ж.к. “Златен рог" №20, гр. Ямбол 8606, ПК – 655, тел: 046/68 63 14. 
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 В периода между 2010 и 2020 очакваната средна продължителност на предстоящия 
живот в област Ямбол е нараснала с 0.5 години. При жените тя се е увеличила с 1.2 години, а 
при мъжете - с 0.5 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност 
на предстоящия живот по пол през периода 2018 - 2020 г. - 7.7 години, а най-малка през 
периода 2014 - 2016 г. - 6.6 години в полза на жените (табл.1).  
 

1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот 
в област Ямбол по пол и периоди  

          (Години) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Методологични бележки  

 
 Средната продължителност на живота се използва за изучаване на повъзрастовата 
смъртност на населението. Тя показва порядъка на измирането на едно поколение и отразява 
постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. 
 Средната продължителност на предстоящия живот представлява отношение на 
сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст х за 
целия период от предстоящия им живот ( от възраст х до пределната възраст), към броя на 
доживелите възрастта х. 
 Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за 
средна продължителност на живота на населението. 
Повече информация и данни за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на 
населението за отделните възрасти са достъпни в Информационна система „Инфостат“ https://
infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=51 и на сайта на НСИ, раздел „Таблици за 
смъртност“ http://www.nsi.bg/bg/node/3024/.  

Периоди Общо Мъже Жени 
2010 - 2012 72.6 69.0 76.0 
2011 - 2013 72.7 69.2 76.6 
2012 - 2014 73.0 69.5 76.9 
2013 - 2015 74.0 70.8 77.5 
2014 - 2016 73.7 70.5 77.1 
2015 - 2017 73.9 70.5 77.6 
2016 - 2018 73.8 70.2 77.8 
2017 - 2019 73.8 70.4 77.6 
2018 - 2020 73.1 69.5 77.2 

https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=51
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=51
http://www.nsi.bg/bg/node/3024/
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Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация 
за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна 
дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в 
съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО. 

 
Културни институции 
 
В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните 

колективи (сценичните изкуства) и библиотеките. 

Музеи 

Към 31.12.2020 г. в област Ямбол функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона 
за културното наследство. 

Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите от област Ямбол 
са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 112 хил. 
фондови единици. В сравнение с 2019 г. техният брой се увеличава с 0.3%. От тях 
цифровизирани са 4 468 фондови единици, което е с 1.7% по-малко спрямо предходната 
година. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област 
Ямбол е 12 001 квадратни метра. 

Посещенията в музеите през 2020 г. са 17 хил. и в сравнение с 2019 г. намаляват с 56.6% 
(фиг. 1). В дните със свободен вход са осъществени 10.1% от посещенията в музеите.  

Общият персонал на музеите през 2020 г. е 49 души, като броят му намалява с 2.0% в 
сравнение с предходната година. 

 
Фиг. 1. Посещения в музеите 

 

 
 
 
 
 

ОСНОВНИ	ДАННИ	ЗА	КУЛТУРАТА	В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	2020	ГОДИНА	
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Сценични изкуства 

През 2020 г. в действащите 2 театъра в област Ямбол са организирани 166 
представления, които са посетени от 14 685 зрители. Представленията от български автори са 
63.9%, а посетителите им са 62.6% от всички. В сравнение с 2019 г. представленията 
намаляват  със 70.4%, а посещенията - със 74.7%. Средният брой посетители на едно 
представление намалява - от 103 души през 2019 г. на 88 души през 2020 година. 

През 2020 г. в област Ямбол развива дейност един ансамбъл за народни песни и танци. 
Спрямо предходната година представленията на този музикален колектив намаляват с 96.1%, 
а посещенията - с  99.4%. 

Библиотеки 

През 2020 г. в област Ямбол има една библиотека с библиотечен фонд над 200 хил. 
библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и 
други. Библиотечният фонд в област Ямбол се състои от 266 хил. библиотечни документа, 
като 90.5% (241 хил.) е зает от книги. Регистрираните читатели са 1 872, което е с 35.4% по-
малко в сравнение с 2019 година. Посещенията в библиотеката намаляват с 38.8% и достигат 
32 хиляди през 2020 година.  Общият зает библиотечен фонд на един читател е 41 броя. През 
2020 г. заетият библиотечен фонд е 77 хил. и намалява с 59 хиляди (43.4%) в сравнение с 2019 
година. 
 
 

Методологични бележки 
 

Информация за дейността на музеите се получава в резултат на регулярно провеждано 
годишно наблюдение. Тяхната дейност се характеризира чрез: музейните фондови единици, 
посетителите; културно-просветната работа; персонала; приходите и разходите и материално-
техническата база. Броят на музеите е в съответствие със Закона за културното наследство 
(обн., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г.). За 2019 г. има прекъсване на динамичния ред в данните 
за броя на музеите и те не са съпоставими спрямо предходните години. 

Дейността на сценичните изкуства е предмет на отделно годишно изследване. 
Единици на наблюдение са театрите, оперите, оперетите, цирковете, музикалните колективи, 
дружествата и сдруженията, които са организирали и провели рецитали и концерти (естрадни, 
фолклорни, симфонични, камерни, хорови, на духови оркестри, смесени и други). Тяхната 
дейност обхваща следните основни характеристики: сцените, местата, представленията, 
посетителите, постановките по националност на автора, включително нови постановки. 

Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с 
библиотечен фонд над 200 хиляди единици. Тяхната дейност обхваща следните основни 
характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни 
документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, 
компютри, площ на библиотеките. 

Повече информация и данни от изследванията в областта на културата могат да бъдат 
намерени на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/3552/) и в Информационна система 
ИНФОСТАТ на НСИ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=36). 

http://www.nsi.bg/bg/node/3552/
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=36
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Към 31.12.2020 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 43.1 хил. жилищни 

сгради, като спрямо 2019 г. броят им се увеличава с 21. В градовете се намират 14.3 хил. 
(33.1%) жилищни сгради, а в селата - 28.8 хил. (66.9%). Жилищните сгради в областта 
представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната. 

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените 
сгради с гредоред - 25.4 хил. или 59.0% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените 
сгради с бетонна плоча - 13.4 хил. или 31.2%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 
1.3%, а панелните - 0.8%. В градовете 48.0% от тухлените сгради са с гредоред, а 40.1% са 
тухлени с бетонна плоча. В селата 64.4% от тухлените сгради са с гредоред, а 26.7% са тухлени 
с бетонна плоча. 

Към 31.12.2020 г. в област Ямбол преобладават едноетажните жилищни сгради - 26.0 
хил. или 60.4% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 15.7 хил. (36.4%), 
триетажните са 734, а жилищните сгради на четири и повече етажа са 673. 

Разпределението на жилищните сгради в област Ямбол по години на построяване 
показва най-голям относителен дял на построените жилищни сгради в периода 1946 - 1960 г. - 
32.3% от общия жилищен фонд, следват построените сгради в периода 1961 - 1970 г. - 22.9% (фиг. 1).  

 
Фиг. 1. Жилищни сгради в област Ямбол към 31.12.2020 г. по периоди 

на построяване 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЖИЛИЩЕН	ФОНД	В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	2020	ГОДИНА	
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Към 31.12.2020 г. броят на жилищата в област Ямбол е 72.0 хиляди. В градовете се 

намират 43.6 хил. жилища или 60.6% от общия брой жилища в областта, а в селата 28.4 хил. 
или 39.4%. (табл. 1). 

 
Таблица 1. Жилища в област Ямбол към 31.12. по местонамиране 

 
 
 

Брой) 

 
 

 

 

Осигуреността с жилища в област Ямбол на 1 000 души от населението през 2020 г. е 
618, като в градовете тя е 544, а в селата - 780. През предходната година стойността на 
показателя за областта е 613 жилища, съответно 525 в градовете и 827 - в селата. 

В края на 2020 г. в област Ямбол 24.6 хил. жилища са двустайни, следвани от 
тристайните - 23.7 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 18.3хиляди. В градовете на 
областта 44.5% от жилищата са двустайни, 31.5% са тристайни, 14.1% са с четири и повече стаи 
и 9.9% са едностайни. В селата 43.0% от жилищата са с четири и повече стаи, следвани от 
тристайните жилища - 35.2%, двустайните - 18.4% и едностайните - 3.4%. 

Средният брой лица в едно жилище в област Ямбол е 1.6, като за градовете показателят 
е 1.8 лица, а за селата - 1.3.  

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 70.3 хил. 
или 97.6% от общия жилищен фонд на област Ямбол. 

Общата полезна площ на жилищата в областта е 4 949 хил. кв. м., като делът на 
полезната площ на жилищата в градовете е 61.4 на сто от общата полезна площ на всички 
жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 68.8 кв. м., като от градовете тя е 
69.7 кв. м., в селата - 67.3 кв. метра. 

Средната жилищна площ на човек от населението в област Ямбол е 36.2 кв. м., като за 
градовете тя е 32.3 кв. м., а за селата - 44.9 кв. метра. В края на предходната година средната 
жилищна площ на човек от населението е била 35.9 кв. м., като в градовете тя е 31.1 кв. м., а в 
селата - 47.6 кв. метра. 

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са 
електрификация, водоснабденост, канализация и изградена инсталация за централно или 
местно отопление (парно или газ). 

От всички 72.0 хил. жилища в област Ямбол 73.5% са електрифицирани, с водопровод и 
канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно 
отопление са 15.1%, електрифицираните само с водопровод - 7.5%, а само електрифицирани - 
3.6%. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо 71 704 71 762 71 817 71 920 71 979 

В градовете 43 404 43 452 43 487 43 576 43 615 

В селата 28 300 28 310 28 330 28 344 28 364 
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Методологични бележки 
 

Основна цел на статистиката на жилищния фонд е да осигурява информация за 
състоянието на жилищните сгради и жилищата в Р България. Данните за Баланса на жилищния 
фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на жилищните сгради и 
жилищата към 1.02.2011 г., като всяка година се добавят данните за новопостроените и се 
изваждат данните за разрушените жилищни сгради и жилища през съответната година. 

Посредством изследването се осигурява изчерпателна информация за: 
- жилищните сгради; 
- жилищата в жилищните сгради; 
- площта на жилищата. 
Статистическата информация за жилищния фонд служи като основа при разработването 

на голям брой прогнози и анализи в областта на жилищната политика и строителството. 
Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната (с включена площ 

на кухните над 4 кв. м.) и спомагателната площ. До края на 2018 г. полезната площ на жилището 
е сума от жилищната площ, площта на кухните (разглеждана отделно) и спомагателната площ. 

Жилищната площ на човек от населението е изчислена към броя на населението в 
края на годината. 

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на 
жилищата. 

Данните за жилищните сгради и жилищата в тях са получени на база административно-
териториалното деление на страната към 31.12. на всяка година. 

Повече информация и данни за жилищния фонд, могат да бъдат намерени на интернет 
страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/node/3087. 
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През месец април 2021 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с 

над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на 
стаите в тях е 356, а на леглата - 644.  

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 
2021 г., е 1 945. 

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2021 г. са 859. Те са 
реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 69, а пренощувалите българи 
са 790. Чуждите граждани са реализирали средно по 4.9 нощувки, а българските - средно по 2.0 
нощувки. 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от 
чужденци в област Ямбол са: Германия - 30.6%, Турция - 17.5%, Румъния - 17.2% и Словакия - 
11.3%. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2021 г. е 10.1% (фиг. 1). 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1Прессъобщението не съдържа сравнителни данни поради разпространението в световен мащаб на коронавирус COVID-19 и 
обявеното с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22/13.03.2020 г.) извънредно положение на територията на Република 
България.    

ДЕЙНОСТ	НА	МЕСТАТА	ЗА	НАСТАНЯВАНЕ1	
В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	АПРИЛ	2021	ГОДИНА	
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Приходите от нощувки през април 2021 г. в областта достигат 87.4 хил. лв. като 67.0 хил. 

лв. са от български граждани, а 20.4 хил. лв. - от чужди граждани (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. 
 

http://www.nsi.bg/bg/content/1847/�������
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Лечебни заведения и леглови фонд 

 
Към 31.12.2020 г. в област Ямбол функционират 4 болници с 452 легла. От тях 

многопрофилните болници са 3 с 414 легла, като в сравнение с 2019 г. легловият фонд на 
многопрофилните болници се запазва. В края на 2020 г. осигуреността на населението в 
областта с болнични легла е 388.0 на 100 000 души от населението, като спрямо 2019 г. тя се 
увеличава с 2.8 пункта (фиг. 1). 

 
Фиг. 1. Осигуреност с болнични легла на 100 000 души  

от населението в област Ямбол 
 

 
 
 

Броят на лечебните заведения за извънболнична помощ към 31.12.2020 г. е 35 с 12 легла 
за краткосрочно наблюдение и престой. В състава на заведенията са включени 25 
самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории, 9 медицински 
центрове и 1 диагностично-консултативен център. 

През 2020 г. в област Ямбол функционират 2 други здравни заведения - център за 
спешна медицинска помощ и регионална здравна инспекция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕЧЕБНИ	ЗАВЕДЕНИЯ	ЗА	БОЛНИЧНА	И	ИЗВЪНБОЛНИЧНА	ПОМОЩ		
И	ЗДРАВНИ	ЗАВЕДЕНИЯ	В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	КЪМ	31.12.2020	ГОДИНА	
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Медицински персонал 
 
В края на 2020 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения на област 

Ямбол практикуват общо 318 лекари, 79 лекари по дентална медицина и 602 медицински 
специалисти по здравни грижи, в т.ч. 370 медицински сестри (табл. 1). 
 
 

Медицински персонал в област Ямбол 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Практикуващи лекари по пол и възраст 
 
Към 31.12.2020 г. разпределението на практикуващите лекари в област Ямбол по пол и 

възраст е следното: 
• Мъжете са 143 (45.0%), жените - 175 (55.0%). 
• Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 126, или 39.6%. 
• Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 18, или 5.7%, а най- 
възрастните (на 65 и повече години) - 80, или 25.2%. 
 
Лекари по специалности 
 
В структурата на лекарите по специалности1 най-голям е делът на общопрактикуващите 

лекари - 66, или 20.8% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите 
специалност Кардиология - 27 (8.5%), лекари в спешна медицина - 19 (6.0%) и Акушерство и 
гинекология - 16, или 5.0%. 

 
Осигуреност с медицински персонал 
 
Осигуреността с лекари за област Ямбол в края на 2020 г. е 27.3 на 10 000 души от 

населението (фиг. 2), с лекари по дентална медицина - 6.8, а с медицински специалисти по 
здравни грижи - 51.7. Стойността на показателя осигуреност с лекари е по-ниска от тази за 
страната с 15.7 пункта, а осигуреността с лекари по дентална медицина - с 3.8 пункта. 

 
 

————————————– 
1Разпределението на лекарите по специалности се отнася до практикуваната специалност. Включени са и лекарите, 
работещи в практики за специализирана медицинска помощ. Не са разпределени лекарите, които практикуват по 
повече от една специалност. 

 
2019 2020 2019 2020 

брой на 10 000 души 
Лекари 330 318 28.1 27.3 
Лекари по дентална медицина 85 79 7.2 6.8 
Медицински специалисти по здравни гри-
жи 629 602 53.6 51.7 

Акушерки 32 32 2.7 2.7 
Фелдшери 79 66 6.7 5.7 
Медицински сестри (всички профили) 382 370 32.6 31.8 
Лаборанти (медицински и рентгенови) 72 73 6.1 6.3 
Зъботехници 31 27 2.6 2.3 
Други медицински специалисти 33 34 2.8 2.9 

Население     
На един лекар 356 366 x x 
На един лекар по дентална медицина 1380 1475 x x 
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Фиг. 2. Осигуреност с лекари на 10 000 души  

от населението в област Ямбол  
 

 
 
 

Методологични бележки 
 

Статистическото изследване на лечебните и здравните заведения осигурява информация за 
здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения и териториалното им разпределение, 
както и за медицинския персонал по специалности и категории. Методологията на изследването е 
в съответствие с методологическите указания на Евростат за практикуващите медицински 
специалисти. 

Данните от изследването се отнасят към 31.12. на съответната година. 
Легловият фонд включва броя на действително разкритите и временно закритите за срок по

-малък от шест месеца легла, но не включва временно разкритите легла. 
При анализ на данните за здравната мрежа трябва да се има предвид, че броят на 

заведенията и легловият фонд се променят не само в резултат на разкриване и закриване на 
заведения, но и поради промени, свързани с преобразуване на заведенията от един вид в друг или 
обединяване на заведения. 

При анализиране на данните за осигуреност на населението с медицинска помощ по 
области трябва да се имат предвид специфичните особености на медицинското обслужване. 
Лечебните заведения не са свързани пряко само с обслужването на населението на едно населено 
място или община и достъпът до медицинска помощ е свободен. Голяма част от заведенията 
обслужват населението на една област или група общини, а специализираните заведения 
обслужват населението на няколко области. Заведенията с национален обхват независимо от 
тяхното местонамиране обслужват населението на цялата страна. 

В броя на медицинския персонал (физически лица) се включват практикуващите в 
лечебните и здравните заведения независимо от ведомствената им подчиненост. Не са включени 
данни за работещите извън страната медицински специалисти и за тези, които не работят 
непосредствено в здравните заведения, напр. във фармацевтичната промишленост. 
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За 2010 г. има прекъсване на динамичните редове по отношение на териториалното 

разпределение на лекарите и лекарите по дентална медицина, както и на разпределението на 
лекарите по специалности. Медицинските специалисти, които работят в практики по договор с 
НЗОК, обслужващи повече от една област, респ. община са включени в общия брой на 
медицинските специалисти за страната (областта), но не са разпределени по области (общини). 

Разпределението на лекарите по специалности е в съответствие с Наредба № 1 от 22 януари 
2015 г. на Министерството на здравеопазването (изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 16 юни 2020 г.) и се 
отнася до практикуваната специалност. От 2010 г. лекарите, работещи в практики за 
специализирана медицинска помощ по договор с НЗОК, са разпределени по специалността, по 
която практикуват. В случай че работят по повече от една специалност, са включени в общия брой 
на лекарите, но не са разпределени по специалности. 

Показателите за осигуреност на населението с болнични легла и с медицински специалисти 
са изчислени с броя на населението в края на годината. 

Повече информация и данни от изследването „Лечебни заведения за болнична и 
извънболнична помощ и здравни заведения“ са достъпни в ИС „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/
infostat/pages/module.jsf?x_2=58) и в сайта на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/
Здравеопазване/. 
 

https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=58
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=58
http://www.nsi.bg/bg/content/3280/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://www.nsi.bg/bg/content/3280/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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Цени на сделките със земеделска земя в област Ямбол през 2020 година 
 
През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Ямбол достига 892 лв., което е с 3.3% 

повече в сравнение с 2019 година. Цената на постоянно затревените площи намалява с 84.3%.  
(табл. 1). 

 
1. Средни цени на сделките със земеделска земя в област Ямбол 

по категории за използване на земята през периода 2016 - 2020 година 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 „ # “ - прекъснат ред 
 

 

Област Ямбол е на 16-то място в страната, по цена на сделките с ниви през 2020 година. 
Най-висока цена на сделките с ниви е регистрирана в област Добрич, а най-ниска в област 
София. 

През 2020 г. най-висока e цената на сделките с ниви в община Ямбол  - 1 053 лв. на декар. 
След нея са общините Тунджа - 1 020 лв. и Стралджа - 927 лв. на декар. Най-ниска е цената на 
сделките с ниви в общините Болярово - 438 лв. и Елхово - 739 лв. на декар. 

 
Цена на рентата на земеделска земя в област Ямбол през 2020 година 
 
През 2020 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви в област Ямбол 

достига 38 лв., което е с 2.6%  по-малко спрямо 2019 година. Средната цена за наем/аренда на 
един декар постоянно затревени площи е 23 лв., като спрямо предходната година остава 
непроменена. (табл. 2). 

 
 

 
ЦЕНИ	НА	ЗЕМЕДЕЛСКАТА	ЗЕМЯ	И	АРЕНДАТА	

В	СЕЛСКОТО	СТОПАНСТВО	В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	2020	ГОДИНА	

Категории на земята 2016 2017 2018 2019 2020 

Ниви 858 969 811 864 892 

Овощни насаждения 
770 # # # # 

Лозя 
349 # # # # 

Постоянно затревени площи 
218 213 270 1000 157 
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2. Средни цени на рентата на земеделска земя в област Ямбол  
по категории за използване на земята през периода 2016 - 2020 година 

 
          (Лв./дка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ # “ - прекъснат ред  
 
 
 

Област Ямбол е на 14-то място в страната по цена за наем/аренда на един декар ниви. 
През 2020 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община 

Тунджа - 43 лева. След нея са общините Стралджа - 40 лв. и Ямбол - 39 лева. Най-ниска е 
цената за наем/аренда на един декар ниви в общините Болярово - 22 лв. и Елхово - 32 лева. 

Категории на земята 2016 2017 2018 2019 2020 

Ниви 34 37 37 39 38 

Овощни насаждения 41 # # # # 

Лозя 44 # # # # 

Постоянно затревени площи 23  17 11 23 23 
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Методологични бележки 

 
Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се 

провежда в съответствие с изискванията на целевата методология1 на Евростат, отчитайки и 
националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в 
България.  

Респонденти. В обхвата на наблюдението са включени земеделски стопанства, 
специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими имоти. 
Източниците за подбор на респондентите са три: Годишен отчет на нефинансовите 
предприятия (със стабилна икономическа дейност „селско стопанство”), Годишен отчет на 
специализираните инвестиционни предприятия (инвестиции в земя) - Справка за разходите за 
придобиване на дълготрайни материални активи, и Годишен отчет на селскостопанските 
предприятия. Критерий за подбор на респондентите е стойността на направените разходи за 
придобиване на земя и за плащане на ренти. Приложен е праг, над който всички единици се 
наблюдават изчерпателно. 

Географски обхват. Изследването покрива цялата територия на страната. Поради 
прилагането на праг е възможно извън неговия обхват да останат административни области, в 
които респондентите не отговарят на изискванията на дефинирания праг. Обикновено това са 
области, в които броят на сделките и наемането на земеделска земя са ограничени. Поради това 
данните често са определени като конфиденциални и съгласно Закона за статистиката не 
подлежат на разпространение. 

Наблюдаван период. Съгласно изискванията на методологията на Евростат 
наблюдаваният период е календарна година. Обикновено договорите за наеми/аренда на 
земеделска земя се сключват за стопанска година. В съответствие с методологията в обхвата на 
изследването попадат всички действащи през календарната година договори, без значение за 
коя стопанска година се отнасят и кога ще бъдат извършени рентните плащания. Договорите за 
наем на земеделска земя са с продължителност една година, а за аренда - минимум четири 
години. 

Категории на земята по начин на трайно използване. Наблюдавани са цените на 
три категории земеделска земя, дефинирани по начина на трайното й използване: ниви, 
естествени ливади и мери и пасища. За осигуряване на съответствие с методологията на 
Евростат естествените ливади и мерите и пасищата са обединени в обща категория - постоянно 
затревени площи, за която е изчислена обща средна цена. 
Мерна единица. В съответствие с практиката за сключване на сделки за продажба и 
арендуване на земеделска земя в България данните за цените се събират в левове за един декар 
земя.  
 
 
1 Common Methodology on Land Prices and Rents, приета от Работната група по селскостопански сметки и цени, 15 
февруари 2019 г., Евростат, Люксембург. 
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Цена на земеделската земя. Съгласно методологията на Евростат събраната 

информация се отнася за цените на сделките и рентата на земеделска земя, която се използва 
единствено за селскостопанско производство, т.е. бъдещото й предназначение няма да бъде 
променено. 

Цената на земеделската земя е платената от собственика на свободния пазар цена, 
включително платените данъци (без ДДС) и такси за един декар. В цената не са включени 
платените суми за право на ползване, получените от собственика парични компенсации при 
продажбата или придобиването на земята, стойността на сградите, построени върху земята, 
плащанията при наследяване и субсидиите (ако има такива). 

Цена на рентата (наем/аренда) на земеделска земя. Цената на рентата на 
земеделската земя е изплатената в полза на собственика на земята стойност на един декар в 
замяна на това, че е предоставил активите си на ползвателя на земята. Цената включва и 
стойността на всички плащания в натура, оценени по цени на текущата година, и платените 
данъци и такси. Цената не включва платените суми за право на ползване, стойността на сградите 
или жилищата, разположени върху арендуваната земя, както и всички други разходи, свързани с 
други активи (текущи разходи за поддръжката на сгради, застраховки и амортизации на сгради и 
други). 

Изчисляване на средна цена. На териториално ниво „община“ (LAU2) средната цена 
на сделките/договорите за наем и аренда за съответната категория земеделска земя се изчислява 
като средна аритметична стойност от докладваните от респондентите цени. На териториалните 
нива „област“ (NUTS3), „статистически район“ (NUTS2), „статистическа зона“ (NUTS1) и на 
национално ниво (NUTS0) средната цена за съответната категория земеделска земя се изчислява 
като среднопретеглена стойност. При цените на сделките със земеделска земя за тегла се 
използват площите на нивите и на постоянно затревените площи, а при цените на рентата - 
площта на наетата/арендуваната земеделска земя. Размерът на площите (теглата) се актуализира 
редовно, след като данните от последното проведено Наблюдение за структурата на 
земеделските стопанства в България1 бъдат публикувани. 

Конфиденциалност на информацията. Конфиденциалността на информацията е 
гарантирана съгласно чл. 25 - чл. 27 от Закона за статистиката.  

Информация за методологията и данните от наблюдението за пазара на земята и рентата 
в селското стопанство в Република България са публикувани на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/
bg/node/11263. 

 
 
 

 
 
 
 
 
1Наблюденията за структурата на земеделските стопанства в България се провеждат от Министерството на земеделието, храните 
и горите. В годините, завършващи на 0 се провеждат изчерпателни наблюдения (преброявания), а в годините, завършващи на 3 и 
6 (между преброяванията) - извадкови изследвания.  

http://www.nsi.bg/bg/node/11263
http://www.nsi.bg/bg/node/11263
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