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Заетостта в България да се увеличи до 78,2% от населението между 20 и 64 години, а 
безработицата да не надвишава 4%. Това са част от целите, заложени в Стратегията по 
заетостта на Република България за периода 2021 - 2030 г., която беше одобрена от 
правителството. В документа се предвижда през следващото десетилетие работещите във 
възрастовата група 55-64 години да достигне 70%, а младежите до 29 години, които нито 
учат, нито работят, да намалее до 15% от населението на тази възраст. 
Визията на стратегията е през 2030 г. заетостта в България да е на качествени и устойчиви 
работни места с достойно заплащане, здравословни и безопасни условия на труд и възможности 
за кариерно развитие. Дейностите за постигане на целите й са разделени в 11 групи. Те включват 
мерки за повишаване на качеството на работната сила според изискванията на икономиката; 
активиране на неактивните и неравноспоставените групи на пазара на труда, както и на 
отпадналите от училище. Предвидени са и дейности за повишаване на предлагането на работна 
сила чрез социално включване; провеждане на политика по доходите, помощите и 
обезщетенията за стимулиране на заетостта и активното поведение на пазара на труда и други, 
както и за осигуряване на равенство между жените и мъжете на пазара на труда и създаване на 
условия за съчетаване на личния и професионалния живот. 
Стратегическия документ включва и мерки за повишаване на търсенето на работна сила в 
икономически по-слабо развитите региони и за насърчаване на създаването на работни места в 
малки и средни фирми, социалната икономика и икономиката за опазване на околната среда. 
Предвидени са и дейности за стимулиране прилагането на новите форми на труд, подобряване 
на гъвкавостта и сигурността на работните места, както и за справяне с недекларирания труд и 
адаптиране на работните места и защита на работещите в условия на пандемия. 
В краткосрочен план, до 2024 г., целта е да се достигнат нивата на заетост на нива от 2019 г., в 
резултат от възстановяването на икономиката. Дългосрочните действия, до 2030 г., са свързани с 
ангажиментите на страната в областта на заетостта, произтичащи от изпълнението на Плана за 
действие на Европейския стълб за социалните права, за насочване на усилията на всички 
заинтересовани страни на пазара на труда към намаляване на безработицата и повишаване на 
икономическата активност и трудовия потенциал на работната сила в страната. 
Изпълнението на целите е обвързано и ще бъде подкрепено от Националната програма за 
реформи и програмите по Споразумението за партньорство и Националния план за 
възстановяване и устойчивост. Новата стратегия по заетостта е в съответствие и с Националната 
програма за развитие - България 2030. Тя ще се изпълнява чрез ежегодните Национални планове 
за действие по заетостта, в които се включва и финансирането на политиката по заетостта. 
 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 
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	 Стратегията	по	заетостта	предвижда	до	2030	г.	работещите		
	 в	България	да	достигнат	78,2%	от	населението	между	20	и		
	 64	години	

https://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanie-na-ministerskiya-savet-na-17-03-2021-g


 

 

За първи път през следващата учебна година всички дванадесетокласници, които 
изучават професия, ще положат втори задължителен държавен изпит по теория за 
придобиване на професионална квалификация. Досега те можеха да избират дали да се 
явят на втора матура по общообразователен предмет или по професия. Изпитът ще бъде 
на 20 май 2022 г. 
Това предвижда проект на заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) през 
учебната 2021-2022 година, който е публикуван за обществено обсъждане. 
Задължителният ДЗИ по български език и литература е планиран за 18 май 2022 г., а вторият 
задължителен ДЗИ – за 20 май 2022 г. Учениците могат да се явят на допълнителна матура по 
предмет по избор в дните от 26 май до 3 юни 2022 г. 
Пролетната ваканция за учениците от първи до XI клас ще е от 1 до 10 април включително. 
Дванадесетокласниците ще почиват от 7 до 10 април. Коледната ваканция за всички ще е от 24 
декември 2021 г. до 3 януари 2022 г. 
В проекта са посочени още неучебните дни в системата на предучилищното и училищното 
образование, както и началото и краят на втория учебен срок. По традиция учениците от I до III 
клас приключват занятията в края на май, от IV до VI – в средата на юни, а  от VII до XI – в края 
на юни. 
Извън 25 май, който е неучебен, но присъствен ден, за неучебни са предвидени и дните, в които 
ще има задължителни ДЗИ и национални външни оценявания в края на VII и на X клас. 
Изпитът от националното външно оценяване в края на IV клас по български език и литература е 
насрочен за 26 май 2022 г., а този по математика – за 27 май 2022 г. И двата дни ще са учебни. 
Директорите могат да променят седмичното разписание, за да организират изпитите. 
Оценяването по български език и литература и по математика в края на VII клас и в края на X 
клас е съответно на 14 юни и на 16 юни 2022 г. 
Изпитите по желание по чужди езици и за оценяване на дигиталните умения в X клас ще са 
непосредствено след тях в учебни дни. 
С проектите на заповеди можете да се запознаете на сайта на министерството. Становища по 
тях ще се събират до 19 август 2021 г., включително. 
 
Източник: Министерство на образованието и науката 
https://www.mon.bg 
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	 Матурата	по	професия	става		задължителна		

https://www.mon.bg/bg/news/4257


 

 

Близо 1,8 млрд. лв. за образование и наука са заложени в Националния план за 
възстановяване и устойчивост на България. Основните приоритети в сектора са създаване 
на STEM среда във всички училища в страната, модернизиране и изграждане на нови 
образователни институции, включително на детски градини в общините с недостиг на 
места, както и на центрове за личностно развитие на ученици и младежи. Предвижда се 
също финансиране на научна и иновативна дейност в БАН и изследователските 
университети и др. 

Повече от 1,3 млрд. лв. са за образователни проекти. Те ще бъдат осигурени изцяло от ЕС. Очаква 
се европейските средства за наука да привлекат и допълнително частно финансиране. 

Всички дейности за образование и научни изследвания, финансирани по Плана, са с хоризонт до 
средата на 2026 г. 

Малко над 576 млн. лв. са предвидени за създаване на национална STEM система. От тях 20,8 
млн. лв. са разчетени за изграждане и оборудване на Национален STEM център като централно 
звено за обучение на учители. В него се планира изграждане на 10 лаборатории по STEM науки и 
10 зали за обучение по STEM. Целта е учителите да придобият практически умения за 
разработване и прилагане на иновативни учебни часове, въвеждане на нови интегрирани учебни 
предмети (кръгова икономика, изкуствен интелект и неговите приложения, роботика и др.) и 
въвеждане на нови методи на преподаване. 

Още 17,7 млн. лв. са заделени за три регионални STEM центъра в съществуващите бази на 
Националните детски комплекси в с. Ястребино и в с. Ковачевци и Олимпийския център „Св. 
Иван Рилски“ в Хисаря. Основната част от средствата за STEM системата са предвидени за 
училищата, които досега не са финансирани по националната програма на Министерството на 
образованието и науката (МОН) за изграждане на STEM среда. Нови 1980 училища в страната ще 
могат да изградят STEM кабинети. Сумите ще се отпускат според броя на учениците и варират от 
50 хил. лв. за най-малките училища с до 50 деца до 600 хил. лв. за най-големите – с над 1000 деца. 
За други 263 училища в страната, които вече са финансиране по националната програма на МОН, 
са предвидени малко над 36 млн. лв. за разширяване на STEM средата. 

Планът предвижда над 93,6 млн. лв. за изграждане на високотехнологични класни стаи. Сумите, 
за които ще могат да кандидатстват училищата, отново ще зависят от броя на децата и варират от 
10 хил. лв. за най-малките училища до 80 хил. лв. за най-големите. Тук са предвидени за 
финансиране 2243 училища. 

Най-голямото перо за образование в Плана се предвижда за модернизиране на образователните 
институции за качествена среда за учене и иновации – близо 680 млн. лв. От тях 380,4 млн. лв. са 
за ремонт, обновяване и оборудване на 73 детски градини и 94 училища. Двадесет и четири 
професионални училища ще се превърнат в интердисциплинарни учебни центрове за обучение в 
приоритетни икономически сектори с акцент върху дигитализацията и зелените технологии. Ще 
се наблегне върху връзката с интелигентната специализация и надграждането на традиционните 
индустрии (транспорт, селско стопанство, производство и т.н.) за дигитална и зелена 
трансформация. Ще се подкрепят също нововъзникващи индустрии като зелена енергия, 
роботика, производство на електрически превозни средства и др. 
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За изграждане на нови 10 детски градини и 10 училища в общини, в които има недостиг на 
места, са предвидени 76.5 млн. лв. Планира се да се отворят около 2000 нови места в детските 
градини и още толкова в училищата. 
Друг приоритет е програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация 
чрез наука и иновации. Тук средствата са 411 млн. лв. Близо 240 млн. лв. ще отидат в 
изследователските висши училища. До дни Министерският съвет ще одобри първия списък с 
изследователските университети. Планира се те да получават субсидия за научна и иновационна 
дейност в размер до 40% от тази за обучение. Останалите висши училища също ще получат 
средства за тази цел от националния бюджет. 
Над 52 млн. лв. са предвидени за повишаване на иновационния капацитет на Българската 
академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии. Ще се развиват Единният 
център за иновации и Центърът за обучение на БАН. Подсиленият Единен център за иновации 
ще служи като координиращо звено за връзките на институтите на БАН с бизнеса. 
Научните организации и изследователските университети ще получават предвидените средства 
за научни изследвания и иновации, след като изпълнят определени индикатори за постигнати 
резултати. 
 
Източник: Министерство на образованието и науката 
https://www.mon.bg 
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	 Кабинетът	одобри	близо	1	млн.	лв.	за	безплатна	почивка		
	 на	2577	ученици		

Правителството одобри 997 850 лева за 2577 ученици, които заминават на лятна почивка по 
Националната програма „Отново заедно“. Придружават ги 274 учители или други 
педагогически специалисти. Това са заявките, одобрени от Министерството на 
образованието и науката (МОН) до 30 юни т.г. вкл. 
Финансирането се отпуска по бюджетите на общините. Средствата се разпределят между 103 
училища – 95 общински и 8 държавни. Те представляват 70% от заявената от училищата обща 
сума на базата на подадените формуляри. Останалите 30% ще се изплатят, когато в МОН се 
представи по електронен път сключеният договор с туроператор. 
Междувременно МОН получава много нови заявки за участие в „Отново заедно“. От 1 до 8 юли 
т.г. вкл. са одобрени още 238 училища с 6271 ученици и 664 ръководители на групи. След 8 юли 
т.г. до момента са поискали да се включат нови 140 училища. Техните документи се обработват в 
момента. За финансирането на тези пътувания ще има следващо постановление на Министерския 
съвет. 
За всеки участник в пътуването е осигурен шестдневен туристически пакет на стойност 500 лв. 
Офертата включва настаняване с 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни 
дейности. 
Целта на програмата е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците и да 
преодолее изоставането в социализацията им заради неприсъственото обучение през последните 
две учебни години. Очаква се тя да помогне също за обогатяване на културата на децата и да 
стимулира тяхната физическа активност. 
Първият етап от кандидатстването по „Отново заедно“ продължава до 31 юли 2021 г. Ако след 
тази дата предвиденият за програмата бюджет от 15 млн. лв. не е изразходван, училищата могат 
да кандидатстват отново с до общо 165 участници до 1 септември т.г. или до изчерпване на 
финансовия лимит. 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 
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Близо 2.2 млн. лв. отпусна Министерският съвет за изграждане на нови детски градини и 
разширяване на съществуващи детски заведения в шест общини. Средствата са част от 
националната програма за строителство и реконструкция на детски учебни заведения и училища. 
102 хил. лв. получава община Банско за изграждане на асансьор в новострояща се детска 
градина. На община Сандански се отпускат малко над 1.4 млн. лв. за строителство на нова детска 
градина, като сумата е половината от стойността на проекта. Близо 550 хил. лв. са осигурени за 
община Несебър за разширение на детска градина „Слънце“. Общините Дългопол, Костинброд и 
Самоков се финансират за различни дейности по проекти за нови детски ясли и градини и 
училища или разширяване на съществуващите. 
Държавната програма цели да подпомогне общините да гарантират здравословни и качествени 
условия на обучение в детските ясли, детските градини и училищата. Тя е насочена и към 
преодоляване на недостига на свободни места. 
Сред заложените цели са още успешно въвеждане на задължителното предучилищно 
образование на 4-годишните деца и увеличаване на училищата, в които обучението се провежда 
на едносменен режим. 
По програмата в рамките на три години до 2022 г. са осигурени 210 млн. лв., с които ще се 
финансират общо 136 проекта. 89 от тях са за нови детски ясли и градини и надграждане на 
съществуващи. 41 училища и 6 професионални гимназии ще получат средства за нови сгради и 
учебни корпуси и реконструкция на съществуващи. 
 Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 

	 Кабинетът	отпусна	2.2	млн.	лв.	за	нови	детски	градини	и	
	 училища	в	6	общини		

	 Правителството	одобри	10	милиона	лева	за	ремонт	на	
	 студентски	общежития		

Министерският съвет одобри допълнително 10 млн. лв. по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2021 г. Средствата са необходими за плащания по седем 
договора за модернизиране на образователната инфраструктура на професионални гимназии, 
които се изпълняват по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. С безвъзмездната 
помощ се подобрява материално-техническата база на общо 103 държавни професионални 
гимназии. 
Първоначалната сума по договорите, сключени в периода 2016-2017 г., е 110 513 000 лв. При 
изпълнението обаче са възлагани допълнителни наложителни дейности, които не е можело да 
бъдат предвидени при обявяване на поръчката. 
Освен допълнителните 10 млн. лв. от бюджета, са необходими още 751 799 лв., които ще са за 
сметка на преструктуриране на разходите по бюджета на МОН. 
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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Министерският съвет прие Национален оперативен план за справяне с пандемията от 
SARS-CoV-2. Планът описва състоянието на страната по епидемиологични показатели и 
прави анализ и оценка на рисковете и на наличните ресурси на здравната система. 
Включени са начините, чрез които да се подобрят шансовете за намаляване на 
пораженията от пандемията - смъртни случаи, щети за икономиката, както и 
възможностите на здравната система да реагира адекватно. 
В зависимост от 14-дневната заболяемост на 100 хил. души население, процента положителни 
тестове от направените проби, заетите болнични легла и други показатели, в плана се определят 
цветови зони: зелена, оранжева, червена и тъмночервена. Според това в коя зона е страната ни, 
се предвижда поетапно въвеждане на различни противоепидемични мерки, което ще даде 
предвидимост както за гражданите, така и за бизнеса. 
В плана са залегнали насоките за работа на спешната медицинска помощ, на болничната и на 
извънболничната помощ, действията за осигуряване на лекарствени продукти, а също и 
предвидените инвестиции в системата на здравеопазването. 
Националният план за справяне с пандемията определя стратегическата рамка в 
здравеопазването при различни нива на заболяемост, която ще послужи на всички институции, 
ведомства и организации да съставят свои планове и стратегии за оптимално справяне е кризата 
във всеки един от определените периоди и ще позволи държавата да продължи да работи в 
синхрон и при следваща тежка епидемична вълна. 
Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  
https://www.gov.bg 

	 Правителството	прие	Национален	оперативен	план	за	
	 справяне	с	пандемията		

	 Приет	е	годишният	план	за	изпълнение	на	Националната	
	 програма	за	намаляване	на	риска	от	бедствия	

Министерският съвет прие Годишния план за 2021 г. за изпълнение на Националната 
програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. 
Документът е съгласуван в рамките на постоянната Национална координационна група за 
подпомагане изпълнението на функциите на Съвета за намаляване на риска от бедствия към 
Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика 
в областта на защитата при бедствия. 
В плана са заложени повече от 100 дейности с общ бюджет за над 185 млн. лева, уточнено е 
финансирането им - от бюджетите на съответните ведомства, общини, фондове на 
Европейския съюз и други международни организации. 
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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	 Помощта	за	отопление	през	зимния	сезон	се	увеличава	на	
	 523,55	лева	

Помощта за отопление през предстоящия зимен сезон (1 ноември 2021 г. – 31 март 2022 г.) 
ще се увеличи с 27,75 лева и ще стане 523,55 лева. Повишаването с 5,6% е съобразено с 
поскъпването на електроенергията за регулирания пазар. 
Кандидатстването за помощи за отопление започна в началото на юли и ще приключи на 31 
октомври. До момента са подадени 97 658 заявления за отпускане на този вид подкрепа, което е 
с близо 20 000 повече от миналата година. Вече са издадени 12 172 заповеди за получаване на 
помощта. Предвижда се през предстоящия сезон целевата помощ за отопление да бъде 
предоставена на 265 000 лица и семейства. 
Увеличението на пенсиите от 1 юли и добавката от 50 лева, която получава всеки пенсионер, 
няма да се отразят на правото на достъп до този вид помощ и няма да доведат до отпадане от 
подпомагане. 
Право на помощ за отопление имат хора и семейства, чийто средномесечен доход за 
предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявлението, е по-нисък или равен на 
индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, 
здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други обстоятелства. 
Заявления се подават до 31 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ 
адрес, чрез ПИК или електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване, както и по 
пощата. Всеки желаещ да кандидатства може да получи необходимите документи за попълване 
на място в ДСП или да ги изтегли от страницата на Агенцията за социално подпомагане на 
адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti. 
 
Източник: Министерство на труда и социалната политика  
https://www.mlsp.government.bg/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mlsp.government.bg/
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	 Зам.	областният	управител,	Светослав	Стоев,	посети	курса	за		
	 Първа	помощ	за	кандидат-водачи	на	МПС	на	БЧК	–	Ямбол	

По случай 29 юни, Национален ден за безопасност 
на движение по пътищата, заместник областният 
управител, Светослав Стоев, посети курса за 
Първа помощ за кандидат- водачи на МПС на 
Български червен кръст – Ямбол. 

Денят на безопасността на движението по пътищата 
се отбелязва за трети път в нашата страна. През 2019 
г., с решение на Министерски съвет, датата 29 юни 
бе определена за единната дата за страната ни. Целта 
е с началото на лятната ваканция за децата и преди 
множеството пътувания през юли и август да се 
акцентира вниманието на обществото към 

безопасността на движението по пътищата. 

Господин Стоев запозна курсистите с дейността на Областната комисия по безопасност на 
движението към Областна администрация Ямбол, като ги призова да бъдат внимателни на пътя 
и да пазят както себе си, така и останалите участници в движението. 

В края на дискусията, заместник областният управител подари на всички кандидат-шофьори 
автомобилни аптечки с пожелание за отговорност на пътя и много безаварийни километри. На 
своеобразната беседа присъства и Началникът на Сектор „Пътна полиция“ – Ямбол, Главен 
инспектор Тодор Мишинев, а домакини на събитието бяха господин Митко Филипов – Директор 
на БЧК – Ямбол и госпожа Добриела Праматарова, специалист в областната организация на БЧК 
– Ямбол. 
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	 Проведе	се	заседание	на	Областния	медицински	съвет		
	 	

На 27 юли в Областна администрация Ямбол се 
проведе заседание на Областния медицински 
съвет, което бе свикано с цел представяне на 
Националния оперативен план за справяне с 
пандемията от Ковид 19 и обсъждане на 
неговата реализация. 

Планът за справяне с пандемията, представен от г-
жа  Донка Желева, главен секретар и за директор на 
РЗИ-Ямбол, въвежда критерии при какви нива на 
разпространение на заразата ще се налагат 
рестрикции върху работата на бизнеса и публични 
институции, какви точно ще са ограниченията, 

както и каква подготовка и организация трябва да има в здравната система. 

Според плана България въвежда четири цвята за опасност и зониране на пандемията: 

Най-ниската е зелената зона – заболеваемост под 100 на 100 хил. за двуседмичен период и до 
2500 легла, заети с Ковид болни в национален мащаб. При заболели между 100 и 200 души на 
100 хил. или при заетост на леглата от 2500 до 6000 страната влиза в жълтата  зона, а при 200 до 
500 болни или между 6000 до 9000 пациенти в болница –  в червена. Тъмночервената зона е при 
заболеваемост над 500 на 100 хил. или при заети над 9000 легла заети с болни с Ковид. 

Към този момент, област Ямбол се намира в Зелената зона, като в областта има 8 активни случая 
на Ковид 19 и само един от пациентите е настанен в болница. В плана е указано, че в отделните 
области на страната би могло да се стигне до пълен „локдаун“ според заболеваемостта, като 
мерките ще се взимат от РЗИ, съгласувано с главния държавен здравен инспектор. 

В хода на заседанието, по предложение на общините, бе взето решението, от страна на РЗИ 
отново да се организира работата на изнесени ваксинационни пунктове на територията на цялата 
област, с което ще се създаде удобство на гражданите, които желаят да се ваксинират. За 
изминалата седмица, ваксинираните в област Ямбол са 925 на брой. 

Още идната седмица да се даде старт и на разяснителна кампания относно ваксинирането сред 
малцинствените групи от населението, реализирана от РЗИ Ямбол и здравните медиатори на 
територията на областта. 

Едно от решенията, взети на заседанието беше и Областният щаб и РЗИ своевременно да 
информират медиите и гражданите за епидемичната обстановка, за ползите и правилното 
прилагане на противоепидемичните мерки, както и за хода на ваксинирането. 

Областният управител, Георги Чалъков, призова всички институции за отговорност към 
ситуацията и добро сътрудничество едни с други, както до този момент. 
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Европейската комисия прие днес новата стратегия на ЕС за горите до 2030 г. – водеща 
инициатива на Европейския зелен пакт, която се основава на стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2030 г. Стратегията допринася за пакета от мерки, 
предложени за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 
2030 г. и на неутралност по отношение на климата през 2050 г. в ЕС. Освен това тя помага на 
ЕС да изпълни ангажимента си за увеличаване на поглъщането на въглерод от естествени 
поглътители в съответствие с Европейския законодателен акт за климата. Като отчита всички 
социални, икономически и екологични аспекти, стратегията за горите си поставя за цел да 
гарантира многофункционалността на горите в ЕС и изтъква централната роля на горските 
стопани. 

Горите са основен съюзник в борбата с изменението на климата и загубата на биологично 
разнообразие. Те изпълняват функцията на поглътители на въглерод и ни помагат да намалим 
въздействието на изменението на климата, например като охлаждат градовете, защитават ни от 
тежки наводнения и намаляват последиците от сушата. За съжаление европейските гори 
страдат от различни видове натиск, упражняван в множество направления, включително такъв, 
свързан с изменението на климата. 
 
 
 
 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИ	ИЗМЕРЕНИЯ	

	 Европейски	зелен	пакт:	Комисията	предлага	нова	
	 стратегия	за	опазване	и	възстановяване	на	горите	в	ЕС	
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Опазване, възстановяване и устойчиво управление на горите 
В стратегията за горите са залегнали съответна визия и конкретни действия за увеличаване на 
количеството и подобряване на качеството на горите в ЕС и за укрепване на тяхното опазване, 
възстановяване и устойчивост. Предложените действия ще увеличат улавянето на въглерод 
чрез подобрени поглътители и запаси, като по този начин ще допринесат за смекчаване на 
последиците от изменението на климата. Стратегията се ангажира със строгото опазване на 
девствените и вековните гори, възстановяването на увредените гори и гарантиране на 
устойчивото им управление по начин, който запазва жизненоважните екосистемни услуги, 
които горите предоставят и от които зависи обществото. 

Стратегията насърчава най-благоприятните за климата и биологичното разнообразие практики 
за управление на горите, подчертава необходимостта от запазване на използването на дървесна 
биомаса в пределите на устойчивостта и насърчава ефективното по отношение на ресурсите 
използване на дървесината в съответствие с каскадния принцип. 
 
Гарантиране на многофункционалността на горите в ЕС 
В стратегията се предвижда също така разработването на схеми за плащания на собствениците 
и управителите на гори при предоставяне на алтернативни екосистемни услуги, например чрез 
запазване на части от горите им непокътнати. Новата обща селскостопанска политика (ОСП), 
наред с другото, ще позволи да се оказва по-целенасочена подкрепа за горските стопани и за 
устойчивото развитие на горите. Новата структура на управление на горите ще създаде по-
приобщаващо пространство, позволяващо на държавите членки, собствениците и управителите 
на гори, промишлеността, академичните среди и гражданското общество да обсъждат 
бъдещето на горите в ЕС и да допринасят за съхранението на тези ценни природни активи за 
бъдещите поколения. 

И на последно място, в стратегията за горите е обявено законодателно предложение за 
засилване на мониторинга на горите, докладването и събирането на данни в ЕС. 
Хармонизираното на равнището на ЕС събиране на данни, в съчетание със стратегическо 
планиране на равнището на държавите членки, ще позволи да се получи цялостна представа за 
състоянието, развитието и перспективите за развитие на горите в ЕС. Това е от първостепенно 
значение, за да се гарантира, че горите могат да изпълняват своите многобройни функции, 
имащи отношение към климата, биологичното разнообразие и икономиката. 

Стратегията е придружена от пътна карта за засаждане на три милиарда допълнителни дървета 
в цяла Европа до 2030 г. при пълно зачитане на екологичните принципи – правилното дърво на 
правилното място за постигане на правилната цел. 
 
Източник:  Пресслужба на ЕК 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_3723 
 

ЕВРОПЕЙСКИ	ИЗМЕРЕНИЯ	

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_3723
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	 Набират	се	проекти	за	интегрирани	мерки	в	подкрепа		
	 на	ромското	включване	

Обявена е процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в 
подкрепа на ромското включване“ по програма „Местно развитие, намаляване на 
бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. 
Общата цел на поканата е да насърчи засиленото включване и овластяване на ромите в 
България, като подкрепи развитието на устойчиви механизми за прилагане на ефективни 
интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите в 
маргинализираните ромски общности. Интегрираните мерки трябва да представляват 
комплексен подход, насочен към предоставяне на качествени услуги или подобряване на 
съществуващи в различни, но допълващи се области - равен достъп до социални услуги, 
образование, заетост, здравеопазване и недискриминация. Дейностите следва да насърчават 
активно участие на ромската общност и да се изпълняват в сътрудничество с местните 
институции и заинтересованите страни. 
Допустими кандидати са общините с ромски общности, които съставляват поне 5% от общото 
население и живеят в компактни групи (най-малко 2 000 представители на ромската общност). 
Проектите следва задължително да се изпълняват в партньорство с една или повече 
неправителствени организации (НПО), с най-малко 3 години успешен опит в областта на 
приобщаването и овластяването на ромите. 
Бюджетът на процедурата  е 8 млн. евро. Финансирането по проектите е дефинирано в три 
категории, съгласно броя представители на целевата група, живеещи в районите на 
интервенция (съгласно адресна регистрация), а именно: 
 представители на уязвими групи, в това число роми от 2 000 до 5 000 души - от 500 000 

евро до 750 000 евро; 
 представители на уязвими групи, в това число роми от 5 001 до 10 000 души – от 500 000 

евро до 1 000 000 евро; 
 представители на уязвими групи, в това число роми над 10 001 души – от 500 000 евро до 

1 200 000 евро. 
Проектните дейности трябва да обхващат интегрирани мерки в областта на: 
 образованието, здравеопазването, заетостта, професионалното обучение и други 

специфично необходими области на намеса; 
 дейности за овластяване на ромите и участие в разработването и прилагането на 

политики и услуги, които засягат развитието на общността; 
 дейности за увеличаване на достъпа и качеството на секторни или интегрирани услуги за 

роми; 
 дейности за повишаване нивото на приемане между ромите и основното население и за 

противодействие на дискриминацията и антициганизма. 
 
https://www.eeagrants.bg/ 

https://www.eeagrants.bg/
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	 Подкрепа	за	стартиращи	фирми	по	Програма	„Бизнес	
	 развитие,	Иновации	и	МСП“,	България	

Процедурата за набиране на проектни предложения за стартиращи фирми по двете 
фокусни области „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии на благосъстоянието“ в 
рамките на Програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ по Норвежкия Финансов 
Механизъм е отворена. Крайният срок за представяне на проектни предложения е 18 
ноември 2021 г. (четвъртък), 14:00 ч. (българско време). 
Общата стойност на подкрепата е 2 000 000 Евро. 
Минимална и максимална стойност на проектите: между 5 000 евро и 80 000 Евро. 
Поканата предлага финансиране на проекти, предложени от български стартиращи фирми в 
гореспоменатите фокусни области. Очакваният резултат от проектите, предмет на 
финансиране по настоящата процедура, е повишена конкурентоспособност на българските 
предприятия в рамките на фокусни области „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии на 
благосъстоянието“ под формата на ръст на оборота и нетната оперативна печалба. 
Програмата се стреми също така да стимулира и развива сътрудничество на проектно ниво 
между компании / организации от България и Норвегия. 
За повече информация, моля посетете Интернет страницата на Програмата: 
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-
development/Bulgaria/startupbulgaria/ 

	 Възобновява	се	възможността	за	кандидатстване	по	схемата	
	 за	пътувания	по	ФДО	

Националното координационно звено по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия 
финансов механизъм (ФМ на ЕИП и НФМ) възобновява приемането на заявления за 
кандидатстване по Схемата за подкрепа на пътувания по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 
г. Насоките за кандидатстване и приложенията към тях са достъпни тук: https://
bit.ly/36KDq7j 
Схемата за подкрепа на пътувания в рамките на Фонда за двустранни отношения (ФДО) 
предоставя възможност за обмен и трансфер на знания, опит и добри практики в програмните 
области по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г., както и да насърчи сътрудничеството между 
български организации, и организации в страните – донори и/или международни организации. 
Допустими бенефициенти са представители на министерства и други държавни институции, 
изпълняващи национални политики в програмните области по финансовите механизми, 
университети и научни организации, местни и регионални власти, публични институции на 
страните-донори, международни организации, работещи в сферата на програмните области на 
ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г. 
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	 Възобновява	се	приема	на	проекти	по	ПУДООС	

Считано от 09.07.2021 г. отново е възстановено приемането на Заявления за финансиране 
на екологични проекти и дейности в ПУДООС.  
В изпълнение на решение на УС на ПУДООС за изменение на Вътрешни правила за дейността 
на Предприятието, утвърдени със Заповед от 13.01.2021г., считано от 15.01.2021 г. се променя 
редът на прием на заявления за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, 
както следва: 
Прием на заявления се осъществява 2 пъти в текущия месец за период от 5 работни дни като 
началото е 1-во и 15-то число на всеки календарен месец. 
След приключване на всеки един от приемите, комисия разглежда подадените заявления по 
отношение на окомплектованост на документите – наличието на изискуемите документи към 
подадените заявления, съгласно изискванията на ПУДООС при кандидатстване за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ. 
В рамките на следващия работен ден, след приключване работата на комисията, 
неокомплектованите заявления се връщат на заявителите като в придружителното писмо се 
посочват липсващите документи. 
Напълно окомплектованите заявления подлежат на предварителен контрол по реда на Раздел VІ 
от Вътрешните правила от дейността на ПУДООС. 
Изменението на Вътрешни правила за дейността на Предприятието влизат в сила от 15.01.2021 
г. Всички заявления, постъпили преди влизане в сила на изменението ще бъдат разгледани по 
стария ред на прием на заявления за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ. 
Горе цитираното решение на УС на ПУДООС не важи за Национална кампания „ЧИСТА 
ОКОЛНА СРЕДА – 2021″ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ 
http://pudoos.bg/ 

	 Набират	се	проекти	за	заетост	на	хората	с	увреждания	и	за	
	 изграждане	на	достъпна	архитектурна	среда	

На https://ahu.mlsp.government.bg/home/ е публикувана информация за два обявени 
конкурса от Агенцията за хора с увреждания (АХУ). 
Конкурс за проекти в рамките на Националната програма за заетост на хората с увреждания: 
Програмата ще отпуска средства по 4 компонента: 
Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни 
увреждания в трудоспособна възраст. 
Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна 
възраст. 
Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, 
съответстващо на характера на тяхното заболяване. 
Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие. 

http://pudoos.bg/
https://ahu.mlsp.government.bg/home/
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Максималният  размер на субсидията по всеки от компоненти, е както следва: 
за Компонент  1 – до 10 000 лв.; 
За Компонент 2 –  до 10 000 лв.; 
за Компонент  3 – до 10 000 лв.; 
за Компонент 4 – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане. 
Всеки работодател, съответно органът по назначаване, за да участва в Програмата, трябва да 
отговаря на следните общи условия: 
да е регистриран по действащото законодателство; 
да няма изискуеми публични задължения към държавата или общините; 
общият размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата равностойност на 200 
000 евро за период от три бюджетни години; 
да не е получавал финансови средства от други източници за същите допустими разходи или за 
същата цел; 
да не е в изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент /ЕО/ № 1407/2013 г. на Европейската 
комисия. 
По втората покана ще се финансират проекти на тема: „Изграждане на достъпна архитектурна 
среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“. Целта на програмата е 
постигане на ефективно пълноправно включване на хората с увреждания в културния, 
обществения и спортния живот на страната, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда 
на културни, исторически, спортни обекти. 
Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански 
и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, 
притежаващи или стопанисващи обектите. 
Проектните дейностите са обособени в три компонента: 
КОМПОНЕНТ 1 – осигуряване на външен достъп до обект за лица от целевата група чрез 
изграждане на рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, извършване на ремонти, 
осигуряващи адаптиране на входове-изходи на обекта, изграждане на външни преходи, 
изграждане на сигнализации за хора със зрителни и слухови увреждания; 
КОМПОНЕНТ 2 – приспособяване на вътрешната среда на обекта за самостоятелно посещение 
от и пребиваване в него на лица с увреждания чрез строително-монтажни работи, придобиване 
и монтиране на различни съоръжения с цел създаване на: адаптирани места за трайно 
пребиваване на хората от целевата група. 
КОМПОНЕНТ 3 - за изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни 
съоръжения (асансьори или лифтови платформи) за ползване от лица от целевата група 
Максималният  размер на субсидията за всеки компонент е както следва: 
за Компонент 1 –  до 12 000 лв.; 
за Компонент 2 –  до 15 000 лв.; 
за Компонент 3 –  до 50 000 лв. 
Проектните предложения, ведно с изискваните документи се подават до 17.30 часа на 14 
септември на място в офиса на АХУ, по пощата или по електронен път  на 
ahu_dostap@mlsp.government.bg. 



 

 

ИЗДАТЕЛСКА	ДЕЙНОСТ	В	ОБЛАСТ	ЯМБОЛ	ПРЕЗ	2020	ГОДИНА		

	РЕГИОНАЛНА	СТАТИСТИКА	 БРОЙ	7,	ЮЛИ	2021	
    

Областна	администрация	Ямбол	
www.yambol.government.bg	

		
18 

През 2020 г. в област Ямбол са издадени 28 книги с тираж 4 840 бр. и 7 брошури с 
тираж 1 200 броя. 

Фиг. 1. Издадени заглавия книги и брошури и среден тираж1 на една книга и 
брошура през периода 2011 - 2020 година в област Ямбол 

 

 
В сравнение с 2019 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава с 16, а 

средният тираж на една книга за областта през 2020 г. е 173 броя, като през предходната 
година е бил 208. Броят на издадените заглавия на брошури се увеличава с 5 спрямо 
предходната година, като средният тираж на една брошура за областта е 171 броя. 

В област Ямбол относителният дял на броя на книгите е 0.3% спрямо общия брой за 
страната, а броят на брошурите - 0.5%. 

През 2020 г. са издадени 4 регионални вестника с годишен тираж 66 000 броя, като 
спрямо предходната година броят на издадените вестници не се променя, а тиражът намалява с 
15.1%. Относителният дял на издаваните вестници в област Ямбол е 3.6% спрямо 
регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж - 0.5% от тиража на всички 
регионални вестници. 
______________________________ 
1Отношение на общия тираж към броя на издадените книги и брошури 

 

 
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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Методологични бележки 

 
Изследването на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на 

държавните и частните издателства и редакции. Данните се предоставят на НСИ от 
Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” (всички депозирани издания за 
годината). 

В броя на книгите и брошурите не се включват изданията с тясно ведомствено 
предназначение, с временен и рекламен характер, с тираж по-малък от 100 екземпляра и обем 
по-малък от четири страници. 

Брошура е непериодично печатно издание с най-малко пет, но с не повече от 48 
страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността. 

Книга е непериодично излизащ печатен документ с най-малко 49 страници, 
издадено в страната, което е на разположение на обществеността. 

Заглавие - дума или съвкупност от думи, отбелязани обикновено върху 
документа, за да може да се използват за неговото идентифициране и често (но невинаги) го 
отличават от други документи. 

Тираж е общият брой на екземплярите, отпечатани от едно заглавие. 
Вестник е листово издание, което съдържа новини за текущи събития, 

предизвикващи специален или общ интерес, отделните части на който са регистрирани 
хронологически или в числа, и обикновено излиза поне един път в седмицата. 

Годишен тираж на периодичното издание е общото количество на екземплярите 
на всички излизания на едно заглавие за една година. 

Повече информация и данни за издателската дейност могат да се намерят в ИС 
„Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=214) и на интернет страницата 
на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Култура/. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=214
http://www.nsi.bg/bg/content/3552/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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През май 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 355, а на леглата - 641.  

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 
2021 г. е 2 425.  

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от 
чужденци през май 2021 г. в област Ямбол са Германия - 21.1%, и САЩ - 19.1%. 

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през май 2021 г. са 1 279. 
Те са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са реализирали средно по 4.5 
нощувки, а българските - средно по 1.7 нощувки. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2021 г. е 12.2% (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	МАЙ	2021	ГОДИНА		
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Приходите от нощувки през май 2021 г. в областта достигат 107 625 лв.  

 
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/�������


 

 

	ТРУДОВА	ЗАЕТОСТ	 																								БРОЙ	7,	ЮЛИ	2021	
    

Областна	администрация	Ямбол	
www.yambol.government.bg	

		
22 

 

 

През месец юни 2021 г. продължава тенденцията 
за намаление на регистрираните безработни лица 
в бюрата по труда от Ямболска област – в края на 
месеца те са 2632 и са с 304 души (10,4%) по-
малко от безработните в края на м. май. 
Безработните през юни 2021 са по-малко с 1992 
души в сравнение със същия месец на м.г., когато 
след отмяната на извънредното положение 
безработните бяха достигнали 4624 
души.Равнището на регистрирана безработица е 
4.7 % и в сравнение с м.май 2021 г. стойността на 
показателя  намалява с 0.5 п.п. 

 

Във всички общини от областта се отчита 
намаление, което е най-голямо в община Ямбол - 
със 106 души (10%) и Тунджа – с 87 (19%), а за  
Стралджа, Елхово и Болярово спадът е съответно 
с 18, 80 и 13 души.  

 

  

През юни 2021 г. безработните от наблюдаваните 
уязвими групи на пазара на труда имат следния дял 
от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. 
– 3,5%, 91 лица; младежи до 29 г. – 8,2%, 216 лица; 
продължително безработни – 22,4%, 590 лица; лица 
без квалификация – 56,4%, 1485; лица с основно и 
по-ниско образование – 46,1%, 1214, лица с 
увреждания – 7,4%, 196. 

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, ЮНИ 2021 Г.  
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През месец юни 2021 г. 423 безработни лица са се 
регистрирали в бюрата по труда от областта за ползване 
на посредническите услуги, кoeто е с 46 души повече в 
сравнение с май и със 75 по-малко от 
новорегистрираните през юни 2020 г. (502 д.), когато 
извънредното положение беше преминало в извънредна 
обстановка заради епидемията от  COVID-19.  
Секторното разпределение на новорегистрираните 
според последната им месторабота показва, че най-
голям брой идват от Преработваща промишленост 
(22%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 
(12%); Държавно управление (9%); Хуманно 
здравеопазване и социална работа (9%); 
Административни и спомагателни дейности (6%); 
Селско, горско и рибно стопанство (5%). 
Като търсещи работа лица се регистрират и такива, 
които не са упражнявали трудова дейност през 
последните години (неуточнен отрасъл).  

 
През м. юни 2021 г. броят на постъпилите на работа 
безработни лица е 400 души и надвишава с 3% 
започналите работа през предходния месец (388 души). 
От тях 62 % са устроени в реалната икономика – 249 
души. 
Работа на субсидирани работни места са започнали 151 
лица – 8 по мерки и 61 по програми за обучение и 
заетост, финансирани от държавния бюджет по реда на 
Закона за насърчаване на заетостта, както и 82 по схеми 
на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” – предимно по стартиралата през месец юли 
като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”. 
Броят на обявените работни места расте с 20% спрямо 
предходния месец – 329 места при 260 през м. май. Най
-голям дял свободни работни места са заявени в 
Административни и спомагателни дейности (26%); 
Преработваща промишленост (21%); Хотелиерство и 
ресторантьорство (12%); Държавно управление (9%); 
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (8%). 
Най-много работни места са обявени за позициите: 
манипулатор в промишлеността, общ работник, 
машинен оператор металообработващи машини, 
домашна помощница, монтажник, заварчик, продавач-
консултант, сервитьор и др. 

Входящ поток безработни лица 

Обявени свободни работни места и започнали 
работа 
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БЕЗРАБОТИЦАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ КЪМ 30.06.2021 година 

  Болярово Елхово Стралджа Тунджа Ямбол ОБЩО 

Активни лица 1412 6906 4328 7040 36093 55779 

Регистрирани 
безработни 

202 777 300 377 976 2632 

Равнище на без-
работицата % 

14,31 11,25 6,93 5,36 2,70 4,72 

Регистрирани безработни лица по образование и професионална квалификация 

ПОКАЗАТЕЛИ ВСИЧКО 

   .  

   
.    

-  
 . -

 -  
 

 
.  
. 

Р  -
 2632 275 1143 820 385 829 672 475 1485 

 :  1519 186 606 426 199 528 355 281 883 
с нам. работоспо-

собност 196 22 113 84 32 29 64 51 81 

до 29г. 216 25 84 40 59 48 36 36 144 
1.Р .  1-  

 274 42 115 67 33 84 46 64 164 

О  :  139 24 58 32 18 39 21 35 83 
с нам. работоспо-

собност 16 3 6 4 1 6 4 3 9 

до 29г. 89 12 37 15 20 20 11 16 62 
2.Р .  2-  

 277 38 116 81 43 80 57 66 154 

О  :  155 27 61 42 21 46 33 37 85 
с нам. работоспо-

собност 24 3 10 8 6 5 5 7 12 

до 29г. 46 4 14 9 17 11 9 7 30 
2.Р .   2 

 2081 195 912 672 309 665 569 345 1167 

О  :  1225 135 487 352 160 443 301 209 715 
с нам. работоспо-

собност 156 16 97 72 25 18 55 41 60 

до 29г. 81 9 33 16 22 17 16 13 52 



 

 

	ТРУДОВА	ЗАЕТОСТ	 БРОЙ	7,	ЮЛИ	2021	
    

Областна	администрация	Ямбол	
www.yambol.government.bg	

		
25 

 
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
АНТИКРИЗИСНИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ 

Чрез мярката „Заетост за теб“ се подпомагат работодатели да 
разкриват нови работни места и да назначават безработни за 
период до 6 месеца, като се покрива минималната работна заплата 
и осигуровките към нея. По проекта, стартирал през м. юли 2020 г., 
ще се приемат заявки до изчерпване на финансовия ресурс. През м. юни 2021 г. по 
действащите договори в област Ямбол работят 407 лица. 

Мярката „60/40” - до 15.06.2021 г.  работодателите имаха 
възможност да кандидатстват за получаване на средства за 
запазване заетостта на работниците и служителите си в периода 
април и май 2021 г. До края на м. юни в региона на ДРСЗ Бургас са 
одобрени 668 заявления за 16928 лица, от тях за област Ямбол са 
65 заявления за 2902 работници. 

От 07.07.2021 г. Агенцията по заетостта обяви старта на приема на 
заявления по новия дизайн на мярката за запазване на заетостта през м. юни и м. юли 2021 г. – по 
реда на ПМС 151/2020 г., изменено с ПМС 213/01.07.2021 г. Регламентираната подкрепа за новия 
етап вече ще се определя на база осигурителния доход на работниците и служителите за месец 
април 2021 г. Тя се запазва в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всяко заето 
лице в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели с не по-малко от 40 на сто през 
месеца, за който се предоставя подкрепата спрямо същия месец от 2019 г. Финансова подкрепа в 
размер на 50% се предоставя за запазване на заетостта на работещите в предприятия, чиито 
приходи от продажби през сравняваните периоди са намалели с не по-малко от 30 на сто. За 
учредените след 1 юни 2019 г. спадът на приходите за месеца, за който кандидатстват, ще се 
определя спрямо средномесечните приходи за 2020 г. 
 
ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА 

През м. май, след отпадане на ограниченията за дейността на обучителните центрове поради 
епидемичната обстановка, стартираха обученията на безработни лица по проектите на социалните 
партньори от Националния план за действие по заетостта през 2021 г. За безработните, 
регистрирани в бюрата по труда от Ямболска област, са определени обучения по професиите 
продавач-консултант, машинен оператор, офис мениджър, водач на МПС за обществен превоз, 
помощник пътен строител, работник в растениевъдството, работник в заведенията за хранене и 
развлечения за общо 160 безработни лица. До момента всички обучения са стартирали с 
изключение на един курс за водачи на МПС за обществен превоз (за превоз на товари) в гр. 
Стралджа за 20 лица. 

Подробна информация за всички мерки за подкрепа и насърчаване на заетостта е 
публикувана на официалния сайт на Агенция по заетостта. 

www.az.government.bg 

https://www.az.government.bg/
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EURES мрежата и нейните български представители се 
включват в кампанията на Европейския орган по труда за 
сезонна работа 

EURES мрежата започва информационна и комуникационна кампания за сезонна работа, 
координирана на общоевропейско равнище от Европейския орган по труда (ЕОТ). Стартиращата 
инициатива представлява едно от трите направления на по-широката кампания на ЕОТ за сезонна 
работа „Права през всички сезони”, в която неотдавна се включи Агенцията по заетостта.  EURES 
България също се включва в съответното направление на кампанията, което ще продължи от юли 
до октомври 2021 г. Целта ще бъде да се повиши осведомеността сред търсещите работа и 
работодателите за техните права, задължения и възможности и да се подкрепи справедливия 
подбор на персонал в Европа. 

Очакванията са да се популяризират и EURES подкрепящите услуги, за да могат всички страни да 
се възползват от сезонната работа при честни условия. Фокусът ще бъде върху набирането на 
персонал в ключови сектори като селското стопанство, туризма, хотелиерството и 
ресторантьорство и строителството. Ще се разчита на големия обхват на EURES мрежата, която 
предлага своите услуги в 31 държави, като по този начин подкрепя свободното движение на 
работна сила повече от 25 години. 

По време на кампанията EURES ще публикува в социалните медии, използвайки хаштаг 
#Rights4AllSeasons, #EURESeasonalWorks и #EURESjobs. Кампанията ще достигне връхната си 
точка по време на седмицата на действие, включваща дейности в Европа от 20 до 24 септември. 

Агенцията по заетостта вече се включи като водещ партньор за България в основното направление 
на общоевропейската кампания на ЕОТ за повишаване осведомеността сред трансграничните 
сезонни работници „Права през всички сезони”, обявено на 15 юни. Освен с информационни 
материали относно правата при работа зад граница, Агенцията по заетостта планира да участва в 
кампанията и с поредица от информационни събития в цялата страна през септември. Тези срещи 
ще съберат на едно място търсещите сезонна работа в рамките на ЕС с експерти от Агенция по 
заетостта, Главна инспекция по труда и други заинтересовани институции, които ще отговорят на 
конкретни въпроси и ще предоставят подробна информация за трудовите и осигурителните права 
на наетите в страните от ЕС. 

EURES направлението на кампанията можете да следите и в профилите на EURES България в 
социалните медии: 

•        Facebook: @EURESBulgaria 

•        Linkedin: EURES Bulgaria 

•        Twitter: @BulgariaEures 
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Агенцията по заетостта насърчава трудовата мобилност на 
започващи работа 
И през 2021 г. Агенцията по заетостта предоставя финансова помощ на безработни лица, 
които започват работа в населено място, различно от местоживеенето им. Мерките за 
насърчаване на трудовата мобилност са регламентирани в чл. 42 от Закона за насърчаване на 
заетостта и целят подпомагане на безработни, които са насочени към работно място, изискващо 
ежедневно пътуване с обществен междуселищен транспорт, или които сменят местоживеенето си, 
за да работят на повече от 50 км от дома си или настоящия си адрес. 

Новонаетите безработни могат да получават за период до 12 месеца 50 на сто от действително 
направените ежедневни транспортни разходи за междуселищните пътувания до местоработата и 
обратно. Сменилите местоживеенето си поради започване на работа в населено място на повече от 
50 км от местоживеенето си пък могат да получат финансова подкрепа за възстановяване на част 
от разходите за наем, такса за ясла/детска градина и интернет услуги. Тези средства също се 
отпускат за не повече от 12 месеца, като размерът им е до 200 лв. месечно. 

От мярката могат да се възползват безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, 
включително и младежите, напускащи специализирани институции или ползващи социални 
услуги в общността от резидентен тип. Очакванията са това да стимулира мотивацията им за 
самостоятелен и независим от институциите живот, а за безработните и техните семействата – да 
започнат работа в друго населено място, като се поемат част от разходите за нормален жизнен 
стандарт. По този начин Агенцията по заетостта създава условия за по-голяма мобилност и 
активност на безработните лица, особено на тези с професионални умения, като същевременно 
отговаря на нарасналото търсене на квалифицирана работна сила от страна на бизнеса. 

Подробна информация може да бъде получена във всяко бюро по труда в страната. 

През 2020 г. общо 102 безработни лица са получавали средства за ежедневни или месечни разходи 
след започване на работа в населено място, различно от местоживеенето им. До момента през 
2021 г. са осигурени средства за подпомагане на още 70 безработни лица.  

Подробна информация за всички мерки за подкрепа и насърчаване на заетостта е публикувана на 
официалния сайт на Агенция по заетостта. 

www.az.government.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.az.government.bg/
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Панаир	на	местните	занаяти,	традиции,	продукти	и	
свързаните	с	тях	производства	

В продължение на два дни паркът на село Генерал Инзово отново се превърна в пъстра 
палитра на тунджанското многообразие от 
традиции, фолклор, носии, обичаи, характерни 
ястия, занаяти и производства. 

Този път поводът беше провеждането на Панаир на 
местните занаяти, традиции, продукти и свързаните 
с тях производства, който е част от проект 
“Традиции и иновации за промотиране на местна 
идентичност” на МИГ “Тунджа” и МИГ “Котел, 
Сунгурларе, Върбица”. 

Общо 24 села от община „Тунджа“ се включиха в 
събитието и създадоха истинския тунджански 
колорит, демонстрирайки своите носии, подредба, обичаи и трапези. 

И в двата дни представители на клуб „Традиция“ 
оповестяваха началото с гърмежи, за да се чуе 
отдалеч, че започва празникът.  

Допълнителна атмосфера създаваха и специално 
изградените по проекта къщички в парка на 
селото, които са реплика на старата акбунарска 
къща. В тях беше показана уредбата на дома на 
селата Генерал Инзово и Дражево, а останалите 
бяха предвидени за представители на 
художествени занаяти. 

Част от празника бяха и щандове на местни 
производители, които представиха свои продукти, изложени бяха и изделия от художествени 
занаяти.  

За децата също имаше забавления – те можеха да тъкат на малък вертикален стан под 
ръководството на Радостина Колева.  

Панаирът на местните занаяти беше съпътстван и от богата фолклорна програма, в която взеха 
участие певчески и танцови групи и индивидуални изпълнители от тунджанските села и 
гостуваща група от с. Тича, община Котел. 

 
Източник: Община Тунджа 
https://www.tundzha.net/ 
 

https://www.tundzha.net/
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Река	Тунджа,	с.	Коневец	
Снимка:		Йордан	Танев	
	

Църква	„Св.	Георги“,	с.	Воден,	община	Болярово	

Снимка:		Петя		Василева	


