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От 1 октомври пенсиите ще се увеличат средно с 64 лв., а средният им размер през тази 

година ще достигне 550 лв. Това предвиждат промени в Закона за бюджета на държавното 

обществено осигуряване за 2021 г., които бяха одобрени от правителството. С измененията 

се предлага пакет от мерки, чрез които трайно се осигурява по-висок доход от пенсии 

както за настоящите, така и за бъдещите пенсионери. 

 С промяна в Кодекса за социално осигуряване се предвижда тежестта за една година 
осигурителен стаж в пенсионната формула да се увеличи от 1,2 на сто на 1,35 на сто. Този 
коефициент ще се прилага при изчисляването на пенсиите за трудова дейност, които ще се 
отпуснат след 1 октомври 2021 г., когато законът влиза в сила. По този начин се повишава 
адекватността на новоотпуснатите пенсии, насърчава се по-продължителното участие на хората 
на пазара на труда и нараства процентът на заместване на доходите от труд. 

 С по-високата тежест на осигурителния стаж ще се преизчислят и всички пенсии, отпуснати 

преди 1 октомври 2021 г. Със законопроекта се предлага от 1 октомври минималната пенсия за 

пълен осигурителен стаж и възраст да се увеличи от 300 на 340 лв. Това ще доведе до нарастване 

с 13,3 на сто на всички пенсии за трудова дейност, определени в минимален размер. Сред тях са 

пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова 

злополука и професионална болест и наследствените пенсии. 

 От 1 октомври максималният размер на пенсиите се повишава от 1440 лв. на 1500 лв. От същата 

дата се предлага социалната пенсия за старост да се увеличи от 148,71 лв. на 170 лв. По този 

начин ще се приложи справедлив подход при актуализиране на доходите на всички пенсионери, 

тъй като с 14,3 на сто ще се повишат и размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност - 

пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и 

персоналната пенсия, както и на добавките, които се изчисляват от размер на социалната пенсия 

за старост. 

 С промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. са 

предвидени и средства за изплащане на добавка от 50 лв. на всички 2 080 000 пенсионери. Целта 

е тази подкрепа да продължи до 1 октомври, когато в сила ще влязат разпоредбите, които ще 

доведат до повишаване на всички пенсии. 
 

 

Източник: Пресцентър МТСП 

https://www.mlsp.government.bg 
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 Пенсиите ще се увеличат средно с 64 лв. от 1 октомври 



 

 

Правителството одобри допълнителен трансфер от 161,6 млн. лв. по бюджета на 

Националния осигурителен институт. Средствата ще се използват по мярката 60 на 40 за 

изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите 

от пандемията от коронавирус икономически сектори. 

 
Чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс около 80 000 работници и служители ще 
запазят своята заетост.  

 
Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите 
по централния бюджет. 

 

Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  

https://www.gov.bg 

 

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/

трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане 

по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и 

частни училища през 2021 г. 

С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства за доизплащане на стипендии на 
ученици от училищата по културата и изкуствата към Министерството на културата, които са 
придобили право на стипендия през 2020 г. и на стипендии на учениците от общинските 
училища, които са придобили право на стипендия през четвърто тримесечие на 2020 година. 

Средствата са в размер на 208 575 лева, като: 

199 125 лева, са предназначени за изплащане на стипендии и еднократно финансово 
подпомагане на учениците от училищата по изкуствата и по културата към Министерството 
на културата; 

9 450 лева са предназначени за изплащане на стипендия на десет ученици от общински 
училища. 

Необходимите средства за изплащане на стипендиите, посочени в чл. 1 от проекта на 
постановление, са в рамките на разчетените за тази дейност, в централния бюджет средства за 
2021 г. 

Целта на предложения проект на постановление е осигуряването на средства за осъществяване 

на финансово подпомагане на децата с изявени дарби за разширяване на възможностите им за 

изява и поощряване на развитието на техните творчески заложби. 

 

Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  

https:/www.gov.bg 
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Правителството осигури допълнително 161,6 млн. лв. по 
мярката 60 на 40 за запазване на заетостта 

Одобрени са допълнителни трансфери по програмата на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби  

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


 

 

Студенти от 8 професионални направления и 18 защитени специалности ще се обучават 

безплатно. Това стана възможно, след като правителството одобри списък на 

професионални направления и защитени специалности, които се освобождават от такси за 

обучение. Тези направления и специалности са с най-висок бъдещ недостиг от специалисти 

на пазара на труда. 

Целият курс на обучение е безплатен за студентите, приети от учебната 2021/2022 г., в 

специалности от професионалните направления „Педагогика на обучението по...", „Религия и 

теология", „Математика", „Физически науки", „Химически науки", „Химични технологии", 

„Енергетика", „Материали и материалознание". Без такси ще се обучават студентите в 

специалности „Арменистика и кавказология", „Африканистика, „Индология", „Иранистика", 

„Класическа филология", „Новогръцка филология", „Румънска филология", „Унгарска 

филология", „Хебраистика". В списъка попадат също „Ядрена техника и ядрена енергетика", 

„Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост", „Машини и 

апарати за хранително-вкусовата промишленост", „Топло- и ядрена енергетика". Безплатно ще е 

обучението и за студентите, приети в „Ядрена енергетика", „Корабостроене и морска техника", 

„Хидростроителство", „Металургия", „Технология 

на дървесината и мебелите". 

Мярката се прилага за втора година и ще обхване 8916 студенти в първи и втори курс в 18 

държавни висши училища. За покриване на таксите за първия семестър на студентите, приети от 

учебната 2021/2022 г., ще бъдат необходими 1.6 млн. лева. Те ще са за сметка на разчетени 

разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. Средствата, 

необходими за 2022 г., ще бъдат планирани със Закона за държавния бюджет по бюджетите на 

съответните държавни висши училища. Целта на мярката е да възобнови интереса на кандидат-

студентите към тези важни специалности и направления, за да се подготвят кадри, необходими за 

икономиката и обществения живот. 

 

Източник: Министерство на образованието и науката 

https://www.mon.bg 

 

 

 

Тридесет и пет общини от 18 области ще получат нови училищни автобуси. Целта е да се 

осигури всекидневен безопасен транспорт на пътуващи деца и ученици.   

Министерството на образованието и науката (МОН) предоставя 37 автобуса. Шест от тях отиват в 

област Враца. По четири превозни средства са предвидени за Благоевград и Видин. За областите 

Бургас и Варна има по три автобуса, а за Кърджали, Плевен, Русе и Смолян – по два. По един ще 

получат общини в областите София, Шумен, Стара Загора, Силистра, Разград, Пловдив, Перник, 

Пазарджик и Ловеч. 
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Студенти от 8 професионални направления и 18 защитени 
специалности ще се обучават безплатно  

35 общини ще получат училищни автобуси за новата 
учебна година  

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


 

 

Автобуси се предоставят приоритетно за средищни детски градини и училища, в които се 

обучават деца и от други населени места. При разпределението се отчита още броят на 

учениците, които нямат превоз до образователните институции. Предимство имат също училища 

в труднодостъпни населени места. Доставките са съобразени и с потребностите, заявени от 

общините, училищата и детските градини. 

Училищните автобуси се доставят въз основа на рамков договор от 2020 г. По този начин МОН 

подпомага общините в задължението им да осигуряват превоз за децата и учениците. 

Източник: Министерство на образованието и науката 

https://www.mon.bg 

 

 

 

 

 

Министерството на образованието и науката (МОН) обяви обществена поръчка за 

закупуване и доставка на 24 500 таблета за обучение от разстояние в електронна среда. Те 

ще бъдат с операционна система Android. Устройствата ще са подходящи за оборудване с 

карти за безжичен интернет. През миналата година МОН даде възможност на директорите 

да купуват такива карти с реализираните икономии от бюджетите на училищата. 

След решението на правителството от 

началото на месец август, за осигуряване на 

допълнително финансиране МОН вече поръча 

15 500 преносими компютри, таблети с 

Windows и хромбуци по действащи договори. 

Очаква се те да стигнат в училищата до 

началото на учебната година. С таблетите по 

обявената днес обществена поръчка ще се 

покрият изцяло заявените от училищата 

потребности от допълнителни устройства. 

 

Откритата процедура е с прогнозна стойност 

4,5 млн. лв. без ДДС. Документи за участие в нея се подават до 25 август т.г. Очаква се 

договорите за доставка и поддръжка да бъдат сключени до края на септември, а таблетите да 

бъдат доставени в училищата през октомври. 

 

Източник: Министерство на образованието и науката 

https://www.mon.bg 
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Министерството на образованието и науката обяви 
обществена поръчка за 24 500 таблета  

https://www.mon.bg/bg/news/4257
https://www.mon.bg/bg/news/4257
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Правителството отпусна над 25 млн. лв. за обезщетения в 
образованието  

 

Правителството отпусна 25 401 532  лв. за финансово осигуряване на дейности по 

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2021 

година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците май-юни 2021 г. при 

намаляване на числеността на персонала в образователните институции при промяна на 

структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго 

основание. 

Финансирането ще е от бюджета на Министерството на образованието и науката и от 

планираните разходи в централния бюджет за 2021 г. за изпълнение на националните програми за 

развитие на образованието. 

 

Източник: Министерство на образованието и науката 

https://www.mon.bg 
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Около 10 500 ученици, учители, студенти, университетски преподаватели и други българи 

се очаква да се включат в мобилност по европейската програма „Еразъм+“. Някои от тях 

ще се обучават или ще провеждат стажове в чуждестранни учебни заведения, други ще 

обменят опит с европейски колеги, ще участват в международни събития по различни теми 

или просто ще опознават ЕС. 

Бюджетът на програма „Еразъм+“ за 2021 г. е над 42 млн. евро, а на  програма „Европейски 

корпус за солидарност“ – близо 2,6 млн. евро. Договорите за администрирането им бяха 

подписани днес от изпълнителния директор на ЦРЧР Михаил Балабанов. 

Повече от 35 млн. евро от средствата по „Еразъм+“ са заложени за дейности в сферата на 

образованието и обучението, а останалите – за сектор „Младеж“. Мобилностите за ученици, 

студенти и учители ще бъдат обезпечени с 62% от парите. Останалата част са предвидени за 

партньорства между български и чуждестранни образователни институции в предучилищното, 

училищното и висшето образование. Ще се финансират и дейности като „Открий ЕС“, по която 

млади хора ще могат да пътуват и да опознават европейските страни. 

Крайният срок за кандидатстване с проекти в сектор „Младеж“ и по програма „Европейски 

корпус за солидарност“ е 5 октомври 2021 г. До 3 ноември 2021 г. ще могат да се изпращат 

предложения за участие в малки партньорства между обучителни институции от България и 

чужбина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Министерство на образованието и науката 

https://www.mon.bg 
 

Около 10 500 българи ще се включат в мобилност по 
„Еразъм +”  

https://www.mon.bg/bg/news/4257
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Договор за финансиране на проект „Ученически практики - 2“ беше подписан на 

19.08.2021 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) и Министерството на образованието и 

науката. Бюджетът от 10 553 013 лв. е осигурен по Приоритетна ос 2 „Образование и учене 

през целия живот“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът 

за изпълнение на проекта е 29 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г. 

 

Проектът цели повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, 

осъществяващи професионална подготовка, и работодателите за подобряване на практическите 

умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. Предвижда се 

подкрепа за практическо обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, 

осъществяващи професионална подготовка, чрез допълнителни практики в реална работна среда 

в рамките на 240 часа при изпълнение на задачи, възложени от обучаваща организация-

работодател под ръководството на наставник. Практиката задължително ще е свързана с 

обучението на ученика в съответното професионално направление и допълнителното 

практическо обучение, но няма да дублира или замества практическото обучение, задължително 

по учебен план. По проекта ще бъде подкрепено и създаването и функционирането на учебно-

тренировъчни фирми, включително учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап, с 

цел формиране на предприемачески знания и умения, както и възприемане на 

предприемачеството като алтернатива за бъдеща реализация и професионална кариера на 

учениците. 

 

Предвижда се 300 училища, осъществяващи професионална подготовка, да вземат участие в 

дейностите по операцията, а в практическо обучение в реална работна среда да се включат 11 

649 ученици. В резултат от изпълнението на дейностите се очаква да бъдат създадени 344 

учебно-тренировъчни фирми и 172 представители от бизнеса и науката да бъдат привлечени при 

провеждането на практически обучения за създаването и функционирането им. 

 

 

 

 

Източник: Министерство на образованието и науката 

https://www.mon.bg 

 

 

 

 

 

 

 

Над 10,5 млн. лв. от ОПНОИР за подкрепа на практическото 
обучение на учениците 

https://www.mon.bg/bg/news/4257
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Правителството одобри изплащането на обезщетение от 
25 900 евро след обявяване на едностранна декларация по 
жалби пред ЕСПЧ  

 

Министерският съвет одобри едностранна декларация за изплащане на обезщетение от 

общо 50656 лева по шест жалби пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). 

Повдигнатите оплаквания са предмет на добре установената практика на Съда и касаят лошите 

санитарно-битови условия в следствените арести и затворите, които жалбоподателите са 

понесли през различни периоди от време, както и липсата на ефективно правно средство за 

защита. 

Взимайки предвид практиката на ЕСПЧ по сходни дела, българското правителство одобри 

едностранна декларация на основание чл. 37 от Конвенцията за правата на човека и основните 

свободи. 

С друго свое решение правителството прие Пътна карта за изпълнение на осъдителните 

решения, постановени срещу Република България от Европейския съд по правата на човека. 

 

Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  

https://www.gov.bg 

 

 

 

 

Министерският съвет на Република България прие Постановление, с което се одобряват 

допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.  

Допълнителните средства в размер на 23 170 600 лв. по бюджета на Министерството на 

здравеопазването за 2021 г. са за предоставяне на допълнителен трансфер на Националната 

здравноосигурителна каса за финансиране на дейности във връзка с лечението на лица до 18-

годишна възраст по чл. 82, ал. la, 3 и 6 от Закона за здравето и за дейности във връзка с 

лечението на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1 а и 6 от Закона за здравето, които по 

закон са определени като държавна отговорност.  

 

 

Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  

https://www.gov.bg 

Прието е постановление, с което се одобряват 
допълнителни средства по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2021 г. 

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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ОА Ямбол и фирма „Грей Стоун България“ ЕООД сключиха 
меморандум за сътрудничество 

Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на изграждане на 

инфраструктура от зарядни устройства за автомобили с електрически двигатели, бе 

сключен между Областна администрация Ямбол и фирма „Грей Стоун България“ ЕООД. 

                

В съответствие с националните 

енергийни политики и общата енергийна 

политика на ЕС и Енергийната общност, 

двете страни се договориха да положат 

усилия за развитието на двустранно 

сътрудничество в посока стимулиране 

навлизането в транспортния сектор на 

автомобили с електрически двигатели на 

територията на областта. 

Като една от първите стъпки към 

изграждането на инфраструктура от 

зарядни устройства за електрически 

автомобили, фирма „Грей Стоун 

България“ ЕООД ще извърши технико-

икономическо проучване, което ще предостави предварителен анализ на техническите, 

пазарните, икономическите, финансовите и регулаторни аспекти от потенциалното изграждане 

на подобна инфраструктура, която от фирмата предвиждат да бъде изцяло финансирана, 

изградена и управлявана от тяхна страна. 

От своя страна, Областна администрация Ямбол ще съдейства на фирмата изпълнител да 

изгради първото в града зарядно устройство за електрически автомобили до сградата на 

администрацията. 

Фирма „Грей Стоун България“ ЕООД е инвеститор, чиято дейност включва освен изграждането 

на инфраструктура от зарядни устройства за електрически автомобили и съпътстващо 

производство на електрическа енергия от фотоволтаични установки. Фирмата има разработена 

стратегия за това как проектът на инфраструктура от зарядни устройства в България да бъде част 

от Европейската транспортна и енергийна свързаност и е компания с много добър технически и 

финансов потенциал. 
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Заседание на Областния медицински съвет, във връзка с готовността на лечебните 

заведения да посрещнат евентуална нова вълна от заболели от Ковид 19, се проведе в 

Областна администрация Ямбол. 

 

Актуалната епидемиологична 

обстановка в областта бе представена 

от главния секретар на РЗИ Ямбол, 

Донка Желева. 

Заболелите в нашата област са 159, 

като 138 от тях са на домашно 

лечение, а 21 са настанени в лечебни 

заведения, 16 в Ямболската МБАЛ 

„Свети Пантелеймон“ и 6 в други 

болници извън областта. Средната 

възраст на лицата в лечебните 

заведения е 55,9 години. Под 

карантина като контактни и завърнали 

се от рискови държави са 462 лица. 

Към 19.08.2021 г., четиринадесет дневната заболеваемост е 129,6 на 100 000 души население, 

което означава, че област Ямбол вече се намира в жълтата зона спрямо Националния оперативен 

план за справяне с Пандемията от Ковид 19. 

Преминаването на границата от 100 заболели на 100 000 души и влизането в жълтата зона, 

предвижда въвеждането на нови мерки на територията на областта, а именно – кината, театрите, 

заведенията на закрито, конгресите и пр. ще се провеждат при запълване на 30% от капацитета 

на залата. Спортни състезания с публика на закрито се допускат при заемане на не повече от 

30% от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни 

маски за лице. На открито – при заемане на неповече от 30% от местата за публика. 

Представителите на лечебните заведения в областта, заявиха пред Областния управител Георги 

Чалъков готовността си за справяне с евентуална нова вълна от заразени, както и за разкриване 

на необходимия брой легла, според Националния план. 

Относно хода на ваксинацията, към днешна дата населението с напълно завършен цикъл на 

имунизация е 15,23% – 15 588 души. За периода 09-17.08.21г. са извършени 163 проверки на 

Заведения за обществено хранене, търговски обекти, нощни заведения, бензиностанции и обекти 

с обществено предназначение, за спазване на противоепидемичните мерки. 

Областният управител Георги Чалъков отново призова гражданите на област Ямбол да бъдат 

отговорни към спазването на въведените противоепидемични мерки. 

 

 

Въвеждат се нови противоепидемични мерки в област 
Ямбол - Заседание на Областен медицински съвет 
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Европейската комисия одобри, в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ, 

въвеждането на нов продукт под формата на гаранции за синтетични секюритизационни 

траншове в рамките на Европейския гаранционен фонд, управляван от групата на 

Европейската инвестиционна банка (състояща се от Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), с цел подкрепа на дружества, 

засегнати от пандемията от коронавирус, в 22-те участващи държави членки.  

С предвиден за целта бюджет от 1,4 милиарда евро новият продукт се очаква да мобилизира 

поне 13 милиарда евро нови заеми за малки и средни предприятия (МСП), засегнати от 

пандемията. Това е значителен принос към общата цел на Европейския гаранционен фонд за 

мобилизиране на допълнително финансиране в размер до 200 милиарда евро в 22-те участващи 

държави членки.  

 

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която 

отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Този нов продукт ще допринесе 

значително за общата цел на Европейския гаранционен фонд да мобилизира до 200 милиарда 

евро за европейската икономика, като спомогне за генерирането на най-малко 13 милиарда 

евро нови заеми от финансови посредници за МСП, които са сериозно засегнати от 

пандемията от коронавирус. Европейският гаранционен фонд, който се управлява от групата 

на Европейската инвестиционна банка, обединява подкрепата на 22 държави членки и 

допълва националните схеми за подпомагане. Продължаваме да работим в тясно 

сътрудничество с държавите членки и с другите европейски институции за намиране на 

работещи решения, с които да смекчим икономическите последици от пандемията от 

коронавирус, като същевременно запазим еднаквите условия на конкуренция на единния пазар. 

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник -председател на Комисията по въпросите на 

икономиката в интерес на хората, заяви: Продължаваме да преследваме целта си да 

подкрепяме предприятията от ЕС, особено МСП, за да преминат през кризата. Благодарение 

на новия продукт — синтетична секюритизация, в рамките на Европейския гаранционен фонд 

ще бъде предоставено допълнително финансиране под формата на нови заеми за 

предприятията от ЕС, които наистина се нуждаят от тях. Европейският гаранционен фонд 

е третата от предпазните мрежи, договорени от Съвета. Насърчаваме държавите членки 

да продължат да използват в максимална степен и трите кризисни инструмента, за да 

подкрепят своите работници и предприятия. 

 

През април 2020 г. Европейският съвет одобри създаването на Европейски гаранционен фонд 

(Фонда) под управлението на групата на ЕИБ като част от цялостната реакция на ЕС на 

пандемията от коронавирус. Той е една от трите защитни мрежи, договорени от Европейския 

съвет, за смекчаване на икономическото въздействие върху работниците, предприятията и 

държавите. Досега ЕИБ и ЕИФ са одобрили проекти в рамките на Фонда на обща стойност 17,8 

милиарда евро, които се очаква да доведат до общо около 143,2 милиарда евро мобилизирани 

инвестиции. 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Държавна помощ: Комисията дава зелена светлина на нов 
продукт — синтетична секюритизация, по линия на 
Европейския гаранционен фонд с цел допълнителна 
подкрепа за МСП, засегнати от пандемията от коронавирус 
в 22 държави членки 
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Новият продукт по линия на Фонда  

 

22-те участващи държави членки уведомиха Комисията съгласно правилата на ЕС за 

държавната помощ за въвеждането на нов продукт — синтетична секюритизация, който да 

бъде въведен от Фонда. Цялостното уведомление, заедно с официалното уведомление от 

последната участваща държава членка, беше получено на 9 август 2021 г. 

Синтетичната секюритизация е финансова техника, при която институцията инициатор (напр. 

банка) идентифицира група от съществуващи активи (напр. портфейл от заеми), които държи в 

счетоводния си баланс, създава траншове с различни профили на риск/възвръщаемост срещу 

тази група активи и впоследствие прехвърля част от риска, произтичащ от активите, като 

купува защита на конкретен транш (например чрез получаване на гаранция за съответния 

рисков транш) от продавач на защита. В замяна на това инициаторът плаща премия на 

продавача на защита. 

В рамките на новия инструмент групата на ЕИБ, действайки като продавач на защита, ще 

предоставя на финансов посредник защита под формата на гаранция за специфичен рисков 

транш за портфейл от съществуващи активи, при условие че въпросният портфейл отговаря на 

определени изисквания по отношение на максималния размер и съдържа само обслужвани 

експозиции. В замяна на предоставянето на гаранцията групата на ЕИБ начислява на 

финансовия посредник субсидирана гаранционна такса. 

Финансовият посредник ще трябва да прехвърли във възможно най-голяма степен 

финансовото предимство, произтичащо от трансакцията, на крайните бенефициери на новия 

инструмент, т.е. на МСП, които ще получат нови заеми. Финансовият посредник ще бъде 

задължен да използва регулаторен капитал, наличен благодарение на гаранцията на Фонда, за 

да създаде нова група активи (напр. портфейл от заеми), за да отговори на нуждите от 

ликвидност на МСП, като същевременно спазва определени условия по отношение на 

рискованост, обем и падеж на новите заеми. В допълнение към това задължение условията на 

всяка трансакция също така ще осигурят стимули за финансовия посредник да генерира нови 

заеми. 

Предназначението на новия продукт е да спомогне за създаването на нови, по-рискови заеми за 

МСП от страна на финансовите посредници. Целта е да се освободи капацитет за отпускане на 

заеми на финансовите посредници и да се предотврати пренасочването на техните ресурси към 

по-нискорискови активи вместо към заеми за МСП. Рискът от такава промяна съществува 

предвид икономическата криза, причинена от пандемията от коронавирус, която се очаква да 

доведе до понижаване на рейтинга на съществуващите кредитни портфейли на финансовите 

посредници и следователно до увеличаване на търсенето на регулаторен капитал на тези 

посредници. 

 

 

 

Повече информация може да получите на следния линк: https://ec.europa.eu/commission/

presscorner/detail/bg/ip_21_4204 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 
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Комисията взе решение да регистрира европейска гражданска инициатива под надслов 
„Върни пластмасата: гражданска инициатива за въвеждане на общоевропейска 
депозитна система за връщане на пластмасови бутилки с цел рециклирането им“. 
Организаторите на инициативата призовават Комисията да представи предложение за: 

 въвеждане на общоевропейска депозитна система за връщане на пластмасови бутилки с 
цел рециклирането им; 

 насърчаване на всички държави — членки на ЕС, за това супермаркетите (веригите), 
продаващи пластмасови бутилки, да инсталират машини за обратен прием на пластмасовите 
бутилки, които са били закупени и използвани от потребителя, с цел тяхното рециклиране; 
както и 

 задължаване на предприятията, произвеждащи пластмасови бутилки, да плащат данъци 
върху пластмасата за системата за рециклиране и депозиране на пластмасови бутилки 
(съгласно принципа „замърсителят плаща“). 
Комисията счита, че тази инициатива е правно допустима, тъй като отговаря на необходимите 
условия. На този етап Комисията все още не е анализирала инициативата по същество. 
 

Следващи стъпки 

След днешната регистрация организаторите могат 

да започнат да събират подписи. Ако в рамките на 

1 година европейска гражданска инициатива 

получи един милион изявления за подкрепа от 

поддръжници от най-малко седем различни 

държави членки, Комисията трябва да се 

задейства. Комисията може да реши дали да уважи 

или не искането, като ще трябва да обоснове 

решението си. 

 

Контекст 

Европейската гражданска инициатива беше въведена с Договора от Лисабон като инструмент, 

с който разполагат гражданите, за определяне на дневния ред. Тя стартира официално през 

април 2012 г. 

Условията за допустимост са: 1) предложеното действие да не попада по очевиден начин извън 

обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, 2) да не 

представлява явна злоупотреба, да не е явно несериозно или злонамерено и 3) да не е в явно 

противоречие с ценностите на Съюза. 

До момента Комисията е получила 107 искания за стартиране на европейска гражданска 

инициатива, 82 от които бяха допустими и съответно можеха да бъдат регистрирани. 

 

Източник:  Пресслужба на ЕК 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_4182 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 
 

Европейска гражданска инициатива: Комисията реши да 
регистрира инициативата „Върни 
пластмасата“ (ReturnthePlastics) относно рециклирането 
на пластмасови бутилки 
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Европейската комисия публикува нови технически насоки относно климатичната 
устойчивост на инфраструктурните проекти за периода 2021—2027 г. Насоките ще спомогнат 
за интегриране на въпросите, свързани с климата, в бъдещите инвестиции и разработване на 
инфраструктурни проекти — от сгради и мрежова инфраструктура до различни видове 
построени системи и активи. По този начин европейските институционални и частни 
инвеститори ще могат да вземат информирани решения по проекти, които се считат за 
съвместими с Парижкото споразумение и с целите на ЕС в областта на климата. 
Така приетите днес насоки ще помогнат на ЕС да изпълни целите на Европейския зелен пакт, да 
изпълни изискванията на Европейския законодателен акт за климата и да направи разходите на ЕС 
по-екологосъобразни. Те са съобразени с траекторията за намаляване на емисиите на парникови 
газове от -55 % нетни емисии до 2030 г. и с неутралността по отношение на климата до 2050 г., 
като следват принципите за „енергийна ефективност на първо място“ и „ненанасяне на значителни 
вреди“ и отговарят на изискванията, определени в законодателството за няколко фонда на ЕС — 
InvestEU, Механизма за свързване на Европа (МСЕ), Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и Фонда за справедлив преход (ФСП). 
Въздействието на изменението на климата вече оказва въздействие върху активи и инфраструктура 
с дълъг жизнен цикъл, като например железопътни линии, мостове или електроцентрали, и тези 
въздействия се очаква да се засилят в бъдеще. Например строителството в райони, които е вероятно 
да бъдат засегнати от покачването на морското равнище, изисква особено внимание; по подобен 
начин, що се отнася до издръжливостта на топлина за железопътните коловози, трябва да се отчита 
прогнозираната по-висока максимална температура, а не стойностите за минали периоди. Ето защо 
е изключително важно да се определя и впоследствие да се инвестира в инфраструктура, 
подготвена за бъдеще, което е неутрално по отношение на климата и е устойчиво на неговите 
въздействия. 
Осигуряването на климатичната устойчивост е процес на интегриране на мерки за смекчаване на 
последиците от изменението на климата и за адаптиране към изменението на климата на етапа на 
разработването на инфраструктурни проекти. В приетите днес технически насоки се определят 
общи принципи и практики за определяне, класифициране и управление на свързаните с климата 
физически рискове при планирането, разработването, изпълнението и мониторинга на 
инфраструктурни проекти и програми. Процесът е разделен на два стълба (смекчаване и 
адаптиране) и две фази (скрининг и подробен анализ), a документирането и проверката на 
формулярите за осигуряване на климатична устойчивост се считат за съществена част от 
обосновката за вземането на инвестиционни решения. 
По-конкретно, за инфраструктура с жизнен цикъл след 2050 г. в насоките се посочва, че 
експлоатацията, поддръжката и окончателното извеждане от експлоатация на всеки проект следва 
да се извършват по неутрален по отношение на климата начин, което може да включва 
съображения, свързани с кръговата икономика, като например рециклирането или промяната на 
предназначението на материалите. Устойчивостта спрямо изменението на климата на новите 
инфраструктурни проекти следва да се гарантира чрез подходящи мерки за адаптиране въз основа 
на оценка на рисковете, свързани с климата. 

 
 

Източник:  Пресслужба на ЕК 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_3943 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Комисията приема нови насоки относно климатичната 
устойчивост на бъдещите инфраструктурни проекти 

https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
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Комисията публикува предложение за препоръка на Съвета относно смесеното обучение в 

подкрепа на висококачественото и приобщаващо начално и средно образование. Терминът 

„смесено обучение“ във формалното образование и обучение се използва, когато училище, 

преподавател или учащ възприемат повече от един подход в учебния процес. Това може да 

означава смесване на училищна среда и други физически среди далеч от училищната сграда 

(предприятия, центрове за обучение, дистанционно обучение, обучение на открито, културни 

обекти и т.н.) или смесване на различни инструменти за обучение, които могат да бъдат 

цифрови и нецифрови. Комисията предлага по-краткосрочни мерки за справяне с най-

неотложните пропуски, които се засилиха вследствие на пандемията от COVID-19, както и 

перспектива за смесване на учебни среди и инструменти в началното и средното образование и 

обучение, която може да спомогне за изграждането на по-устойчиви системи за образование и 

обучение. 

 

Предложението на Комисията за тази препоръка на Съвета включва това, че държавите членки 

следва: 

 

 Да предоставят допълнителни възможности и целенасочена подкрепа на учащите, 

изправени пред трудности в ученето, със специални образователни потребности, от групи 

в неравностойно положение или които са неблагоприятно засегнати по друг начин от 

нарушаването на учебния процес. Това например може да включва увеличена 

индивидуализирана подкрепа, системи за наставничество, допълнително време за учене 

през учебната година и/или ваканциите, достъп до допълнителни учебни среди, като 

например обществени библиотеки и обществени пространства, както и до извънкласни 

услуги с педагогическа подкрепа. В този контекст Комисията препоръчва да се 

мобилизира или назначи допълнителен персонал с цел осигуряване на повече време за 

индивидуална подкрепа в училище и в извънкласни дейности; 

 Да определят физическото и психичното благополучие на учащите, техните семейства, 

учителите и обучителите като приоритет. Това може да съдържа разработване на насоки 

за психичното здраве и на политики за благосъстоянието на учениците и учителите и за 

борба с тормоза и включването им в училищните цели. 

 Да стимулират придобиването на цифрови компетентности от страна на учащите, техните 

семейства, учителите и обучителите и да насърчават инвестициите в налични устройства 

и изграждане на свързаност на равнището на училищата и общностите. 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Комисията засилва действията си за висококачествено и 
приобщаващо начално и средно образование 

 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/council-recommendation-blended-learning-high-quality-inclusive-primary-secondary-education_bg
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  Да подкрепят ефективни партньорства за инфраструктура и ресурси между различните 

доставчици на образование, включително от бизнеса, изкуствата, културното наследство, 

спорта, природата, висшето образование и научноизследователските институти, сектора 

за образователни ресурси (включително технологии, издателска дейност и друго 

оборудване за учебната програма) и научните изследвания в областта на образованието. 

 Да използват пълноценно средствата и експертния опит на ЕС за реформи и инвестиции в 

инфраструктура, инструменти и педагогика, за да увеличат устойчивостта и 

подготвеността на училищата за бъдещето, по-специално програмата 

„Еразъм+“, Механизма за възстановяване и устойчивост, Европейския социален фонд 

плюс, Европейския фонд за регионално развитие, програмата „Цифрова 

Европа“, „Хоризонт Европа“ и инструмента за техническа подкрепа. 

 

Комисията е готова да подпомогне изпълнението на препоръката, като улесни взаимното учене 

и обмена между държавите членки и всички съответни заинтересовани страни във форумите за 

диалог, създадени в контекста на европейското пространство за образование и плана за 

действие в областта на цифровото образование, на своите онлайн платформи и в своите онлайн 

общности за образование и обучение: Портала за училищно образование и eTwinning. 

 

В редовните доклади за напредъка по европейското пространство за образование и плана за 

действие в областта на цифровото образование за 2021—2027 г. ще бъде включен акцент върху 

разработването на подход за смесено обучение в началното и средното образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник:  Пресслужба на ЕК 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_4182 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/performance-and-reporting/programmes-performance/technical-support-instrument-performance_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
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Правителството одобри 7,5 млн. лв. за Национална научна 
програма “ВИХРЕН - 2021“  

Министерският съвет одобри Национална научна програма (ННП) “Върхови 

изследвания и хора за развитие на европейска наука“ - 2021 („ВИХРЕН - 2021“). Общият 

й бюджет е 7,5 млн. лв. за финансиране на шест научноизследователски проекта. Срокът 

на изпълнение на „ВИХРЕН - 2021“ е седем години. 

Програмата ще се изпълнява на конкурсен принцип от фонд „Научни изследвания“, а ще се 

наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката. Целта й е значително 

повишаване на качеството на човешките ресурси за провеждане на научни изследвания в 

България на най-високо ниво. „ВИХРЕН - 2021“ ще подпомогне бързото изграждане на 

критична маса от перспективни учени в дадена област, които да работят заедно по 

висококонкурентна оригинална научна тема, ръководени от водещ изследовател по правилата 

на европейските научни програми. 

Програмата ще допринесе за развитието на високотехнологично и добре образовано общество 

в България и като следствие - за повишаване на конкурентоспособността на българската 

икономика. 

 

Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и 

сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2021-2025 г. 

Проектът на Националната програма съдържа мерки, надграждащи постигнатите резултати в 

борбата с ХИВ в страната. Дейностите, предвидени за изпълнение по Националната програма 

са осигуряване на ранна диагностика, лечение и мониториране на терапията на случаите на 

ХИВ; осигуряване на ранна диагностика и лечение на случаите със СПИ (сексуално предавани 

инфекции); извършване на превантивни дейности за ХИВ и СПИ сред рисковите групи и др. 

Сред целите на Национална програма са: достигане до минимум 60% покритие на групите в 

най-висок риск чрез запазване, разширяване и поддържане на целенасочени и непрекъснати 

интервенции за превенция на ХИВ; намаляване със 75 % на новите случаи на ХИВ инфекция; 

елиминиране на предаването на ХИВ инфекцията от майка на новородено; достигане през 2025 

г. до 95 % от бременните жени с изследване за сифилис и до 95 % от бременните жени с 

изследване за ХИВ и др. 

Приемането на програмата ще допринесе за ограничаване разпространението на посочените 

заболявания в страната и ще изпълни поетите на международно равнище ангажименти в 

превенцията и контрола на заболяванията, в съответствие с Глобалната стратегия срещу ХИВ 

на Обединената програма на ООН за борба с ХИВ/СПИН (UNAIDS). 

Приета е Национална програма за превенция и контрол на 
ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република 
България 
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Три програми за развитие на науката започват през 2022 г.  
 

Три национални програми за развитие на науката в България ще започнат да се 

изпълняват през следващата година, ако бъдат одобрени от правителството. Проектите 

им са публикувани за обществено обсъждане до 7 септември 2021 г. 

Те са насочени към повишаване на изследователския капацитет в математическите науки, 

сигурността и отбраната, както и към 

стимулиране на повече учени да 

публикуват разработките си в реномирани 

научни издания. По изпълнението им ще 

работят различни висши училища, звена 

на Българската академия на науките 

(БАН) и други научни организации. 

С 2 млн. лв. по програма „Повишаване на 

изследователския капацитет в областта на 

математическите науки“ ще се стимулира 

партньорството между БАН и Факултета 

по математика и информатика на 

Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“. Ще се създават и използват 

споделени ресурси, като по този начин ще бъде консолидиран наличният научен потенциал. 

Ще се провеждат специализирани курсове за магистри и докторанти и ще се осигури кариерно 

развитие в областта на математическите науки. Благодарение на това се очаква както да бъдат 

задържани младите ни таланти, така и да бъдат привлечени обратно в страната перспективни 

български учени от чужбина. 

Програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни 

списания и отворeния достъп до научна информация“ е с бюджет от 12 млн. лв. По нея се 

създават стимули за учените от висшите училища и научните организации да публикуват 

научните си изследвания в издания с голям международен престиж. Програмата ще действа на 

принципа на споделеното финансиране. Това означава, че за да получат финансиране от 

държавата, висшите училища, институтите на БАН и други научни организации трябва да имат 

собствени механизми и средства за поощряване на учените да публикуват в 

международнопризнати научни издания. 

Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ е разработена по заявка и с подкрепата на 

министерствата на отбраната и на вътрешните работи. Тя е с бюджет от 6 млн. лв. По нея ще 

могат да се развиват иновативни системи за управление на антитерористичната дейност и на 

киберсигурността. В партньорство с бизнеса ще се разработят и съвременни системи и 

технологии за защита на информацията. 

 

Източник: Министерство на образованието и науката 

https://www.mon.bg 

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


 

 

 

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

2021 ГОДИНА 
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През второто тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област 
Ямбол са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради с 53 жилища в тях и 7 040 
кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 33 други сгради с 10 867 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищните 
сгради се увеличават с 92.3%, жилищата в тях - със 140.9%, а общата им застроена площ - с 
90.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат спад от 10.8%, а общата 
им застроена площ намалява с 13.1%. 

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на 
нови жилищни сгради и общата им застроена площ се увеличават над два пъти, а жилищата в 
тях - над пет пъти. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се 
запазва, а съответната им РЗП се увеличава със 17.1%. 

 

Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради 

в област Ямбол по видове и тримесечия 

 

 

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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Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в 

областите София (столица) - 269, Пловдив - 243, София - 204, Варна - 124 и Бургас - 118. Най-
много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 5 367, Пловдив - 1 
056, Варна - 665, Бургас - 435 и Кърджали - 390. 

През второто тримесечие на 2021 г. на територията на област Ямбол е започнал 
строежът на 13 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 2 613 кв. м РЗП и на 20 
други сгради с 39 428 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите нови жилищни сгради и на 
жилищата в тях се увеличава над два пъти, а тяхната разгъната застроена площ - над четири 
пъти. Започнатите други видове сгради бележат ръст с 5.3%, а общата им застроена площ се 
увеличава над два пъти. 

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради са 
повече с 44.4%, докато броят на жилищата в тях намалява с 40.9%, както и общата им 
застроена площ - със 17.4%. Започнатите други видове сгради намаляват с 28.6%, но тяхната 
РЗП се увеличава със 194.8%. 

 
 

 

Методологични бележки 

 

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и 
започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните 
администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради 
според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като 
индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната. 

Видовете сгради се посочват в съответствие с Класификацията на сградите и 
строителните съоръжения (КСС - 2001) и се подразделят на: 

Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е 
предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване. 

Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват: 

административни - офиси и сгради за административна дейност на 
ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, 
пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, 
общини); 

други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни 
дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, 
селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване 
(хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.) 

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на 
всички етажи по външни измерения. 
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По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в 
експлоатация жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2021 г. е 8, а 
новопостроените жилища в тях са 20. Спрямо второто тримесечие на 2020 г. сградите са с 3 по-
малко, или с 27.3%, а жилищата в тях се увеличават със 7, или с 53.8% (фиг. 1). 

 
 

Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 
в област Ямбол по тримесечия  

 

 
 

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие 
на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 62.5%, а с тухлена - 37.5%. 

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (50.0%), а най-нисък на тези с 
една и с шест и повече стаи (5.0%). 

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 
2021 г. е 2 117 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2020 г. се увеличава с 21.4%. 

Жилищната площ също се увеличава - с 36.6% и достига 1 639 кв. метра (фиг. 2). 

 

 

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И 
ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 

ГОДИНА 
(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) 
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Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 134.2 кв. м през 
второто тримесечие на 2020 г. на 105.9 кв. м през същото тримесечие на 2021 година. 

 

Фиг. 2. Обща полезна и жилищна площ на въведените 
в експлоатация новопостроени жилища в област Ямбол по тримесечия  

 

 
 

 

Методологични бележки 

 

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени 
на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации. 

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен 
приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба № 
2/31.07.2013 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за 
спане, столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и 
библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв. м. До 
31.12.2018 г. площта на кухните с площ над 4 кв. м се разглежда отделно. 

Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и 
кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, 
антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения 
(сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.  

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната 
площ. 

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

Повече информация и данни за въведените в експлоатация новопостроени жилищни 
сгради и жилища могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: 
http://www.nsi.bg/node/3087/. 

 

http://www.nsi.bg/bg/content/3087/%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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През юни 2021 г. в област Ямбол са функционирали 16 места за настаняване с над 10 
легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях 
е 346, а на леглата - 619. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 
2021 г. е 3 105. 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от 
чужденци през юни 2021 г. в област Ямбол са следните държави: Полша - 26.7%, Германия - 
20.1% и Турция - 10.6%. 

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през юни 2021 г. са 1 413. 
Те са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 124, а пренощувалите 
българи - 1 289. Чуждите граждани са реализирали средно по 4.9 нощувки, а българските - 
средно по 1.9 нощувки. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2021 г. е 16.7% (фиг.1). 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прессъобщението 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 НАСТАНЯВАНЕ 
В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ ЮНИ 2021 ГОДИНА 
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Приходите от нощувки през юни 2021 г. в областта достигат 139 507 лв.(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/туризъм
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По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по 
трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2021 г. са 28.7 
хиляди. Спрямо края на март 2021 г. наетите лица се увеличават с 1.3%, а в сравнение със 
същия период на предходната година с 3.5%. 

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2021 г. в 
обществения сектор са 7.0 хил., а в частния - 21.7 хиляди. В сравнение със същия период на 
предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.0%, а в частния -  с 
4.3%. 

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на юни 2021 г. показва 
най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в 
дейностите „Преработваща промишленост“ - 31.0%, „Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети“ - 15.4%, „Образование“ - 8.9% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - 8.8%. 

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за април 2021 г. е 1 201 лв., 
за май - 1 222 лв., и за юни - 1 174 лева. 

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата е 1 199 лв., като 
спрямо предходното тримесечие се увеличава с 3.6%, а  спрямо същия период на предходната 
година - с 16.0%. Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол е с 326 лв. по-ниска 
от същия показател за страната. 

В обществения сектор получават средно 1 494 лв., а в частния - 1 101 лева (фиг. 1). 
Спрямо края на март 2021 г. средната месечна работна заплата в обществения сектор се 
увеличава 4.4%, а в частния - с 3.2%. Спрямо същия период на предходната година средната 
месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 18.0%, а в частния - с 15.5%. 

 

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

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

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

управление“ и „Образование“. 
           Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и 
ресторантьорство“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Административни и спомагателни 

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В 
ОБЛАСТ ЯМБОЛ  

ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА 
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По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г., 
област Ямбол е на 15-то място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в 
областите София (столица) - 2 072 лв., София - 1 412 лв. и Враца - 1 411 лв., а най-ниско в 
областите Благоевград - 999 лв., Кюстендил - 1 028 лв. и Видин - 1 041 лева. 

 
 
 

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методологични бележки 

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, 
средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото 
състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. 

Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от 
предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален 
признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на 
предприятието според броя на наетите лица. 

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, 
средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат 
намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни. 

 

http://www.nsi.bg/sites/методология
http://www.nsi.bg/данни
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Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното 
време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва 
текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. 

Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от 
предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален 
признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на 
предприятието според броя на наетите лица. 

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, 
средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат 
намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни. 

 
 
 

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 45.1 
хил., от които 25.4 хил. са мъже, а 19.8 хил. са жени.  

Коефициентът на заетост в област Ямбол през второто тримесечие на 2021 г. е 
46.0% (при 52.1% за страната), съответно 53.3% за мъжете и 39.2% за жените. По коефициент 
на заетост област Ямбол се нарежда на двадесето място в страната след област Плевен и преди 
област Габрово. 

През второто тримесечие на 2021 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 
43.7 

хил., като 24.4 хил. от тях са мъже, а 19.3 хил. са жени.  
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 

62.6%, съответно 68.0% за мъжете и 56.9% за жените.  
 
 
 

Методологични бележки 
 

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

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

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

Заети са лицата на 15 - 89  навършени години, които през наблюдавания период: 
- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход; 
- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, 

болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други.  
Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението на 15 и 

повече навършени години или в съответната възрастова група. 
Както при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила са 

обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки).  
По-подробни данни от Наблюдението на работната сила за второто тримесечие на 2021 

г. могат да се намерят на сайта на НСИ - www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда“, Наблюдение на 
работната сила. 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА 
СИЛА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 

2021 ГОДИНА 

http://www.nsi.bg/sites/методология
http://www.nsi.bg/данни
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА В ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ, ЮЛИ 2021 Г.  

Регистрирана безработица 
През месец юли 2021 г. продължава тенденцията 
за намаление на регистрираните безработни лица в 
бюрата по труда от Ямболска област – в края на 

месеца те са 2556 и са със 76 души (2.9%) по-
малко от безработните в края на м. юни. Безработ-
ните през юли 2021 са по-малко с 1590 души в 

сравнение със същия месец на м.г., когато след 
отмяната на извънредното положение безработни-
те бяха достигнали 4146 души. 

Равнището на регистрирана безработица е 4.6 % и 
в сравнение с м.юни 2021 г. стойността на показа-

теля  намалява с 0.1 п.п. 
 

 

Данни по общини 
Във всички общини от областта се отчита намале-

ние, което е най-голямо в община Тунджа – с 31 
(8%), Стралджа- със 17 души (6%), а за  Елхово, 
Ямбол и Болярово спадът е съответно с 23, 10 и 5 

души.  
  

 

Структура на наблюдаваните 
групи на пазара на труда  
През юли 2021 г. безработните от наблюдаваните 
уязвими групи на пазара на труда имат следния 
дял от общия брой на регистираните: младежи до 
24 г. – 3.3%, 84 лица; младежи до 29 г. – 7.9%, 202 

лица; продължително безработни – 22.8%, 582 ли-
ца; лица без квалификация – 55.3%, 1413; лица с 
основно и по-ниско образование – 45.1%, 1153, 

лица с увреждания – 7.8%, 200. 

 

Равнище на безработица 

 

Брой регистрирани безработни 

 

* Равнището на безработица се определя като дял на 
регистрираните безработни лица от икономически 
активното население на възраст 15-64 г., установено 
при Преброяване 2011 г. 
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Входящ поток безработни лица 
През месец юли 2021 г. 391 безработни лица са се регис-
трирали в бюрата по труда от областта за ползване на 
посредническите услуги, кoeто е с 32 души повече в 

сравнение с юни и със 172 по-малко от новорегистрира-
ните през юли 2020 г. (563 д.), когато извънредното по-
ложение беше преминало в извънредна обстановка зара-

ди епидемията от  COVID-19. При регистрацията си в 
бюрата по труда 9 от тях (2 %) са заявили, че са загубили 
работата си вследствие на COVID-19. 

Секторното разпределение на новорегистрираните спо-
ред последната им месторабота показва, че най-голям 

брой идват от Преработваща промишленост (20%); Тър-
говия, ремонт на автомобили и мотоциклети (9%); Дър-
жавно управление (9%); Хуманно здравеопазване и со-
циална работа (7%); Хотелиерство и ресторантьорство 

(6%); Административни и спомагателни дейности (5%); 
Селско, горско и рибно стопанство (4%). 

Като търсещи работа лица се регистрират и такива, кои-
то не са упражнявали трудова дейност през последните 
години (неуточнен отрасъл). 

 

 

 

Обявени свободни работни места и 
започнали работа 
През м.юли 2021 г. броят на постъпилите на работа без-
работни лица е 248 души и е с 38% по-малко спрямо за-
почналите работа през предходния месец (400 души). От 

тях 74 % са устроени в реалната икономика – 184 души. 

Работа на субсидирани работни места са започнали 64 

лица – 1 по мерки и 11 по програми за обучение и зае-
тост, финансирани от държавния бюджет по реда на За-
кона за насърчаване на заетостта, както и 52 по схеми на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
– предимно по стартиралата през месец юли като антик-
ризисна мярка схема „Заетост за теб”. 

Броят на обявените работни места спада със 7% спрямо 
предхния месец – 307 места при 329 през м.юни. Най-

голям дял свободни работни места са заявени в Прера-
ботваща промишленост (44%); Образование (14%); Тър-
говия, ремонт на автомобили и мотоциклети (11%); 
Транспорт, складиране и пощи (7%); Операции с недви-

жими имоти (5%).  

Най-много работни места са обявени за позициите: учи-

тел, оператор, производствена линия, сезонен работник, 
земеделието, камериер/камериерка хотел, общ работник, 
промишлеността, шофьор автобус и др. 

Заявени работни места на първичен пазар 

 

134

43

35

22

15

14

12

11

9

Преработваща промишленост

Образование

Търговия; ремонт на автомобили и

мотоциклети

Транспорт, складиране и пощи

Операции с недвижими имоти

Хотелиерство и ресторантьорство

Селско, горско и рибно стопанство

Доставяне на води; канализационни

услуги, управление на отпадъци и

Държавно управление
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БЕЗРАБОТИЦАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ КЪМ 31.07.2021 година 

  Болярово Елхово Стралджа Тунджа Ямбол ОБЩО 

Активни лица 1412 6906 4328 7040 36093 55779 

Регистрирани 
безработни 

207 754 283 346 966 2556 

Равнище на без-
работицата % 

14.66 10.92 6.54 4.91 2.68 4.58 

Регистрирани безработни лица по образование и професионална квалификация 

ПОКАЗАТЕЛИ ВСИЧКО 

по образование по проф. квалификация 

висше средно 
средно 
проф. 

основно 
начално и 
по-ниско 

с раб. про-
фесия 

специа
-листи 
общо 

без 
спец. и 
проф. 

Регистрирани всич-
ко 

2556 277 1126 820 367 786 678 465 1413 

от тях: жени 1492 192 600 434 191 509 363 285 844 

с нам. работоспо-
собност 

200 20 117 90 34 29 67 51 82 

до 29г. 202 22 83 36 49 48 30 32 140 

1.Регистр. за 1-ви 
път 

276 45 118 71 30 83 49 68 159 

От тях:жени 141 27 61 35 16 37 24 38 79 

с нам. работоспо-
собност 

17 3 6 4 3 5 4 3 10 

до 29г. 89 12 37 16 16 24 10 18 61 

2.Регистр. за 2-ри 
път 

271 42 113 74 39 77 60 59 152 

От тях:жени 150 28 61 39 18 43 34 34 82 

с нам. работоспо-
собност 

23 3 9 7 6 5 5 6 12 

до 29г. 39 3 13 6 14 9 6 4 29 

2.Регистр. над  2 
пъти 

2009 190 895 675 298 626 569 338 1102 

От тях:жени 1201 137 478 360 157 429 305 213 683 

с нам. работоспо-
собност 

160 14 102 79 25 19 58 42 60 

до 29г. 74 7 33 14 19 15 14 10 50 
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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 юни и юли 2021 г. До края на м.юли в 

региона на ДРСЗ Бургас са одобрени 334 заявления за 15075 лица, 

от тях за област Ямбол са 19 заявления за 234 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 

От 09.08.2021 г. бюрата по труда предлагат повече финансови преференции на работодатели и 

регистрирани безработни по различни програми и мерки за стимулиране на заетостта и/или 

придобиването на квалификация или ключови компетентности, което стана възможно след 

утвърждаването от министъра на труда и социалната политика на преразпределение на средствата 

за реализация през 2021 г. на програми и мерки за насърчаване на заетостта. Всяка дирекция 

„Бюро по труда” разполага със средства по част от различните програми и мерки за насърчаване 

на заетостта, предоставящи преференции на работодатели или безработни. Актуалните 

възможности за кандидатстване за тях до изчерпване на свободния финансов ресурс са 

публикувани в сайта на Агенцията по заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”. 

Свободните средства се обявяват и на информационното табло във всяка Дирекция „Бюро по 

труда”, където може да се получи и пълна информация за възможностите, реда и условията за 

предоставяне на преференции за безработни или работодатели. 

Подробна информация за всички мерки за подкрепа и насърчаване на заетостта е 

публикувана на официалния сайт на Агенция по заетостта. 
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Панаир на местните занаяти, традиции, продукти и 
свързаните с тях производства 

 

 

 

 

 

Дата Място Културна 
проява 

Организа-

тор/и 

За кон-

такти 

септем-
ври  

 с. Без-
мер об-
щина 
„Тунджа
”  

 Младежки фес-
тивал „Тунджа-
творчество и 
иновации”  

Народно читали-

ще „Светлина-

1928” Общински 

младежки съвет – 

„Тунджа“  

046/66 15 65/ 

344 046/ 684 

316 

0895506915  

септем-
ври  

с. Безмер 

община 

„Тунджа

”  

Младежки фес-

тивал „Тунджа-

творчество и 

иновации”  

Община 

„Тунджа”; Кметс-

тво с. Безмер; На-

родно читалище 

„Светлина-1928” 

Общински мла-

дежки съвет – 

046/66 15 65/ 

344 046/ 684 

316 

0895506915  

септем-
ври  

с. Ха-

джидими

т рово 

община 

„Тунджа

“  

Празник на с. 

Хаджидимитро-

во  

Народно читали-

ще „Васил Левски

-1950“ с. Хаджи-

димитрово Кметс-

тво с. Хаджиди-

митрово  

0893 329 936  



 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я   

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

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ 

Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ №18 

Тел: 046 686814 

e-mail: region@yambol.government.bg 

www.yambol.government.bg 

Река Тунджа, с. Коневец 

Снимка:  Йордан Танев 

 


