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На 20 септември 2021 г., едновременно във всички области в страната, стартира 
кампанията по предоставяне на пакети с хранителни продукти за най-нуждаещите се хора. 
Около 500 000 български граждани ще бъдат подкрепени с близо 5500 тона храни на обща 
стойност 13,4 млн. лв. по график, изготвен от Българския червен кръст – партньорската 
организация, която осъществява кампанията. Пакетите са осигурени с финансиране по 
Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане от Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се.  

  

Подкрепа е предвидена за хората, 
които получават помощи на 
различни основания. Списъците с 
правоимащите са изготвени от 
Агенцията за социално 
подпомагане, която е Управляващ 
орган на програмата. Пакетите 
съдържат 15 вида продукти от първа 
необходимост. За тричленните и по-
големи семейства са предвидени 
пакети от почти 28 кг храни общо, а 
по-малките ще получат по около 18 
кг. 

  

От старта на Оперативната програма за храни ежегодно около 500 000 нуждаещи се и членовете 
на техните семейства получават подкрепа с продукти от първа необходимост. До момента са 
раздадени над 80 000 тона храни под формата на повече от 1,4 млн. пакети и топъл обяд. 

 

  

Към момента 201 общини предоставят топъл обяд на 58 500 души  по операция „3.1 -Топъл обяд 

в условията на пандемията от COVID-19“. Средствата са осигурени от Европейския съюз по 

линия на механизма REACT-EU за преодоляване на последствията от създалата се криза в 

резултат на разпространението на COVID-19. 

 

Източник: Пресцентър МТСП 

https://www.mlsp.government.bg 
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Подкрепа с храни за 500 000 нуждаещи се стартира от 20 
септември 



 

 

 

 

От 15.09 започна изплащането на целевата помощ за отопление за предстоящия 
отоплителен сезон (1 ноември 2021 г. – 31 март 2022 г.). Месечният й размер е увеличен от 
99,16 лева на 104,71 лева. Общата сума, която хората ще получат за целия зимен сезон, е 
523,55 лева. Плащането на цялата сума ще е еднократно. 

 

Агенцията за социално подпомагане е наредила към банките и пощенските клонове необходимите 
средства за изплащане на помощите на хората, които са одобрени през месеците юли и август. До 
момента са издадени 192 878 заповеди за отпускане на помощта. Кандидатстването продължава 
до 31 октомври. 

При преценката за отпускането на помощта не се вземат предвид Covid добавките към пенсиите 
от 50 лева и индексацията, направена от 1 юли, за да не отпаднат от системата най-нуждаещите се 
възрастни. 

Документи за отпускане на помощта могат да се подадат 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: Пресцентър МТСП 

https://www.mlsp.government.bg 
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Започва изплащането на помощите за отопление 



 

 

Броят на продължително безработните е намалял до 43 253 души към края на юли, което е 

с близо 14% по-малко в сравнение със същия месец на миналата година, показват данните 

на Агенцията по заетостта.  

 

Резултатите са постигнати чрез съвместната работа на Министерството на труда и социалната 

политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и 

Националното сдружение на общините в Република България в изпълнение на Националното 

споразумение за координирано предоставяне на услуги за успешна интеграция на пазара на труда 

на хората с регистрация в бюро по труда от повече от 1 година.  

Трайно безработните ползват широк спектър от комплексни услуги, съобразени с техния 

индивидуален профил и целящи да подпомогнат прехода им от безработица към устойчива и 

качествена заетост. През първото шестмесечие на 2021 г. са им предоставени над 116 500 

посреднически услуги от бюрата по труда, както и 7 070 услуги от дирекциите „Социално 

подпомагане“. Те са получили над 13 500 консултации за насочване към работа в реалната 

икономика и на субсидирани от държавата работни места. 

 

Източник: Пресцентър МТСП 

https://www.mlsp.government.bg 

 

 

2 080 000 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец септември. 

Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на 

техните пенсии. Изплащането на добавка от 50 лв. към пенсиите всеки месец е мярка в 

подкрепа на пенсионерите, която стартира през месец август 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Пресцентър МТСП 

https://www.mlsp.government.bg 
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С близо 14% е намалял броят на продължително 
безработните за година 

Пенсионерите ще получат добавка към пенсиите си за 
месец септември 



 

 

 

 

 

Стартира процесът по създаване на Консултативен Борд към Държавната агенция за 

научни изследвания и иновации (ДАНИИ). Съгласно Устройственият правилник на 

агенцията основните функции на Консултативния борд е да съветва и подпомага 

председателя на ДАНИИ в провеждане на държавната политика по взаимодействие между 

научните изследвания, иновациите и технологиите. Бордът има за цел да предлага модели, 

мерки и действия по въпроси, свързани с изпълнението на ключови проекти, програми, 

стратегически инвестиции и инструменти в сферата на научните изследвания и 

иновациите. 

  

 

В състава си, бордът ще включва не по-малко от шестима членове, сред които изявени 

институционални представители в областите наука, образование, бизнес и неправителствен 

сектор, както и  водещи 

чуждестранни и български 

специалисти с опит в тези области. 

Бордът ще търси и най-добрите 

практики от други страни за 

стимулиране на иновациите и ще 

спомага за надграждането на 

експертния потенциал на 

агенцията.  

  

Съгласно разпоредбите на 

Устройствения правилник, 

участието в Консултативния борд 

ще е доброволно и безвъзмездно. 

  

Основната мисия на борда е да 

допринесе за по-успешно и резултатно-ориентирано взаимодействие между основните 

участниците в научноизследователската и иновационна екосистема, като обогати и разшири 

възможностите и идеите за публична подкрепа в нейното развитие. 

 

 

 

 

 

Източник: Пресслужба на Министерски съвет на Република България  

https://www.gov.bg 
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Консултативен борд ще подпомага работата на 
Държавната агенция за научни изследвания и иновации 

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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Над 11 600 ученици отиват на практика в реална работна 
среда 

Повече от 11 600 ученици ще се включат в практически обучения в реална работна среда. 

От тях 2523 ще участват в занятия от приоритетни направления, които са важни за 

развитието на икономиката. Такива са машиностроенето, строителството, електрониката, 

електротехниката, енергетиката, транспортните услуги и др. Тези възможности се 

предоставят чрез новия проект на Министерството на образованието и науката  (МОН) 

„Ученически практики - 2“. 

 

В обученията могат да участват ученици над 16 години, които учат в професионални гимназии 

или училища с паралелки за професионална подготовка. Занятията ще бъдат ръководени от 340 

учители и представители на бизнеса и науката. 

 

Отделно се предвижда да бъдат 

създадени 344 учебно-тренировъчни 

фирми, включително учебни 

компании в първи или втори 

гимназиален етап. Звената ще се 

оборудват със специални софтуери, 

на които учениците ще могат да се 

упражняват. Заложено е поне 

половината от създадените учебно-

тренировъчни фирми да поканят 

експерти от бизнеса и учени да 

водят обучения. 

„Ученически практики – 2“ е на 

стойност 10 553 013 лева и е с 

продължителност 29 месеца. 

Дейностите се финансират по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. 

Чрез проекта ще бъдат подобрени практическите умения на включените ученици и ще се засили 

партньорството между училищата, работодателите и научните среди. 

 

Проектът продължава успешните дейности на „Ученически практики – Фаза 1“. В него участваха 

78 училища и 250 предприятия. Над 8350 ученици успяха да подобрят практическите си умения. 

След реализацията на първата фаза на проекта се отчита увеличение на приема в 

професионалното образование и повишен интерес към някои специалности. 

 

 

Източник: Министерство на образованието и науката 

https://www.mon.bg 

 

 

https://www.mon.bg/bg/news/4257
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Над 100 добри практики, видео уроци и презентации в помощ на обучението от разстояние 

в електронна среда (ОРЕС) са достъпни на платформата на Министерството на 

образованието и науката (МОН) https://edu.mon.bg/. Те са разработени от учители през 

последните две години. Идеята на МОН е да събере на едно място разнообразни ресурси, 

създадени от преподавателите в процеса на онлайн обучение, за могат техни колеги, 

родители и ученици да ги използват в своята работа. 

 

В общ списък са включени линкове към полезни материали, които вече са публикувани на други 
места. Освен това МОН събира нови предложения, представени от авторите им под формата на 
презентации и/или видеоклипове. Първите от тях са достъпни в рубриката „Добри практики в 
контекста на обучението от разстояние в електронна среда“. На същото място периодично ще се 
добавят още добри практики. 

Материалите са разделени в пет тематични области: повишаване ангажираността и мотивацията 
на учениците при обучение от разстояние в електронна среда; атрактивни форми за представяне 
на изучавания материал при онлайн занятия; подкрепа на ученици с ниски резултати; е-обучение 
за учениците със специални образователни потребности; ефективна организация на работата в 
онлайн среда на ниво училище или детска градина. 

 

Отделно от това МОН публикува видео уроци за различни класове и по различни предмети, 
както и други добри практики. Електронната банка с ресурси ще продължи да се обогатява с 
добри практики през цялата учебна година. 

 

Събраните до момента новосъздадени ресурси можете да видите в рубриката „Добри практики в 
контекста на обучението от разстояние в електронна среда“ . 

 

Източник: Министерство на образованието и науката 

https://www.mon.bg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учители споделиха над 100 добри практики за електронно 
обучение 

https://edu.mon.bg/
https://edu-old.mon.bg/storage/article/150d02a1a0b3567512cbb0b3237fd9db67059bc1.pdf
https://www.mon.bg/bg/news/4257


 

 

ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО БРОЙ 9, СЕПТЕМВРИ 2021 

    

Областна администрация Ямбол 

www.yambol.government.bg 
8 

 

Примерни задачи за държавните зрелостни изпити през 2022 г. са публикувани в помощ на 
зрелостниците на интернет страницата на Министерството на образованието и науката 
(МОН). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всяка от задачите е илюстрация на конкретни умения, които се проверяват. Посочен е и 

максималният брой точки при вярно решение. Задачите са само примерни, не изчерпват 

възможните типове въпроси и не е задължително само такива да бъдат включени в тестовете. 

Наред със задачите по всеки учебен предмет от общообразователната и профилираната 

подготовка, по който може да се полага матура, на сайта на МОН може да се види и съответната 

учебно-изпитна програма. В нея са посочени очакваните резултати от обучението, които ще се 

оценяват, както и типовете задачи. 

В края на тази учебна година ще завърши първият випуск, чиито усвоени знания и придобити 

умения ще бъдат оценявани по новите учебни програми, въведени след приемането на Закона за 

предучилищното и училищното образование през 2016 г. 

Както и досега, за да получат диплома за средно образование, всички зрелостници трябва да 

положат успешно два задължителни изпита. Първият е по български език и литература, а 

вторият – по един от изучаваните профилиращи предмети или за придобиване на професионална 

квалификация. 

По свое желание всеки зрелостник може да се яви и на два допълнителни изпита върху 

изучаваното учебно съдържание за придобиване на профилирана или на общообразователна 

подготовка в зависимост от обучението си. 

 

 

Източник: Министерство на образованието и науката 

https://www.mon.bg 

 

 

 

МОН публикува примерни задачи за матурите през май 
2022 г. 

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


 

 

ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО БРОЙ 9, СЕПТЕМВРИ 2021 

    

Областна администрация Ямбол 

www.yambol.government.bg 
9 

Спрените безплатни почивки ще могат да се състоят през 
2022 г. 

Правителството отпусна 1 667 200 лева за 7547 ученици, които заминават на лятна почивка по 
Националната програма „Отново заедно“. Придружават ги 769 учители или други педагогически 
специалисти. Става дума за пътувания, одобрени преди 17 август т.г., когато заради влошаващата 
се епидемична обстановка Министерството на образованието и науката (МОН) спря приемането на 
нови заявки за безплатен лагер. 

Финансирането се разпределя между 265 училища - 233 общински и 32 държавни. Средствата за 
общинските училища се отпускат по бюджетите на общините, а за държавните - по бюджетите на 
съответните министерства. 

За всеки участник в пътуването е осигурен шестдневен туристически пакет в размер на 500 лв. 
Офертата включва настаняване с 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни 
дейности. 

Това е петото финансиране по програмата. С четири предишни решения правителството одобри 
общо 7 196 350 лева за 16 417 ученици, които са придружавани от 1719 ръководители. 

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. 

 

Източник: Министерство на образованието и науката 

https://www.mon.bg 

 

 

 

 

 

 

https://www.mon.bg/bg/news/4257
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758 общински и държавни училища ще посрещнат учениците си на 15 септември в основно 

или частично ремонтирани сгради. В други 170 училища ремонтите ще продължат и след 

началото на учебната година. Директорите им са създали необходимата организация за 

провеждане на нормален учебен процес. 

По данни на Регионалните управления на образованието учениците на 22 училища ще бъдат 

временно преместени в други сгради заради продължителни ремонтни дейности. Най-много са 

тези случаи в областите София – пет, и Стара Загора – четири. Следват Пловдив и Велико 

Търново с по три. Част от ремонтите ще приключат още през октомври т.г., а други ще 

продължат и през 2022 г. 

До средата на май 2022 г. 14 класа от 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в 

София ще учат в една от сградите на Националната спортна академия на ул. „Гургулят“. Това се 

налага заради продължаващото изграждане на нов корпус с физкултурен салон и основен ремонт 

на старата сграда. 

До края на учебната година в други училища ще се обучават учениците на Технологичното 

училище „Електронни системи“ в София, старозагорските 1 ОУ „Георги Бакалов“, СУ „Христо 

Ботев“, СУ „Васил Левски и Професионална гимназия (ПГ) по облекло и хранене „Райна 

Княгиня“, както и на Професионалната гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев“ в Две 

Могили. 

 

Източник: Министерство на образованието и науката 

https://www.mon.bg 

 

 

 

„Разработихме мерки в енергийната сфера, които ще намалят тежестта върху българския 

бизнес“, заяви министър-председателят Стефан Янев пред медии след среща с 

представители на Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, 

Министерството на икономиката, БНЕБ и КЕВР.   

Премиерът посочи, че първата от определените мерки, е изплащането на финансова 

компенсация за бизнес потребителите от 50 лева на мегаватчас за изразходвана енергия. 

„Финансовият ресурс за тези компенсации е осигурен от свръхпечалбите на държавните 

дружества, производители в енергетиката. Единствената особеност при този механизъм е, че 

разплащането трябва да стане през държавния бюджет“, подчерта министър-председателят. Янев 

добави, че в тази връзка се налага актуализация на тазгодишния държавен бюджет, както и 

разплащането на финансовата подкрепа да намери място в бюджета за 2022 г. 

 

758 училища посрещнаха 15-ти септември в ремонтирани 
сгради  

Премиерът Стефан Янев: Разработихме мерки в 
енергийната сфера, които ще намалят тежестта върху 

българския бизнес 

https://www.mon.bg/bg/news/4257
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Премиерът добави, че вече е разработена схема съвместно с Комисията за енергийно и водно 

регулиране по отношение на възможността за изплащането на такъв вид компенсации за 

предстоящите зимни месеци, включително и през първата половина на следващата година. Янев 

изрази надежда, че новоизбраният парламент ще се занимае с темата, за да може мярката да 

започне да се прилага възможно най-скоро. 

 „Втората дългосрочна мярка, която смятаме да предприемем, е изработването и утвърждаването 

на национална позиция, която да служи в рамките на ЕС за по-гъвкава общоевропейска 

политика по отношение на компенсаторните механизми за държавна помощ и за временно 

намаляване тежестта на цената на т.нар. въглеродни емисии, които  се калкулират в цената на 

електричеството“, отбеляза министър-председателят. 

 Третата мярка, изготвена от служебното правителство, предвижда Министерството на 

финансите съвместно с Българската фондова борса и Министерство на икономиката да приеме и 

обнародва наредба за създаване на клирингова къща. „Това е механизъм, който съвместно с 

Българската независима енергийна борса ще работи за балансиране интересите на 

производителите, търговци и клиенти на електрическа енергия и по този начин ще създаде 

условия за гъвкав пазар и намаляване на финансовия риск на отделните участници в този пазар“, 

посочи премиерът. 

 Служебното правителство е изготвило и краткосрочни мерки за енергийната сфера като една от 

най-важните е, че Министерството на енергетиката и Българският енергиен холдинг от 

настоящия момент започват да предлагат нови позиции за дългосрочните договори на 

електроенергия за 3 или 6 месеца, подходящи за малки потребители на енергия. „По този начин 

малките и средните предприятия ще бъдат подпомогнати с по-добър достъп до пазара и 

съответно на цени, които по-лесно могат да договарят“, подчерта министър-председателят. 

Мерките на кабинета предвиждат още да се изследват и да се предложат корекции в правилата за 

работа на енергийната борса, в методиката за образуване на цена и във временно 

преустановяване на застрахователните гаранции като финансов инструмент, който да бъде 

ползван при някои видове сделки. 

 Министър-председателят Стефан Янев бе категоричен, че служебното правителство 

целенасочено работи за гарантиране достъпа на всички потребители до електрическа енергия и 

във възможно най-добрия ценови диапазон. „Последните два месеца България устойчиво има 

едни от най-ниските цени на електроенергия в  рамките на ЕС“, добави премиерът и изрази 

увереност, че начертаните от кабинета мерки ще осигурят допълнително успокояване и 

възможност пазарът да бъде по-адекватен на актуалните тенденции. 

  

По думите на министър-председателя Стефан Янев сега е и моментът специалистите да седнат 

на една маса и да обсъдят темата за ядрената енергетика. „България има определени стъпки в 

това отношение. Започнат е един проект преди години и до момента нямаме яснота искаме или 

не искаме развитие на ядрената енергетика, искаме или не искаме Белене или нови мощности в 

Козлодуй. Всички тези въпроси в светлината на настоящата криза се нуждаят спешно от 

отговор“, подчерта премиерът. Янев предложи под егидата на Министерството на енергетиката 

да започне експертен разговор по темата, който да начертае перспективата в това отношение. 

„Защото когато говорим за наша ядрена мощност, за наши предприятия, те ще работят в наш 

интерес – български“, категоричен бе министър-председателят. 

 

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
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Поне 3 милиона лева са необходими за генериране на първите 1000 генома, с които 

България ще участва в проекта “Геномът на Европа” във връзка с инициативата  “1+ 

милиона европейски генома“ (1+MГ). Парите ще бъдат осигурени от държавата в рамките 

на Национална пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г. До края на тази година 

ще бъдат отпуснати 1 млн. лв., останалите 2 млн. лв. ще бъдат заложени в бюджета за 2022 

г. 

Това стана ясно днес при посещението на премиера Стефан Янев и министъра на образованието 

и науката проф. Николай Денков в Центъра по молекулна медицина и Катедрата по медицинска 

химия и биохимия на Медицинския университет (МУ) в София. Те са част от Националния 

университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ), който 

обхваща инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания от 

медицинските университети в София и Пловдив. 

България е част от инициативата “1+МГ”, чиято задача е да се съберат един милион генома в 

рамките на Европейския съюз до края на 2022 г. Участват 22 държави от ЕС, Обединеното 

кралство и Норвегия. Всяка от тях ще генерира чрез секвениране уникална национална 

референтна колекция от геномни данни. Тя ще бъде от полза за персонализираните стратегии за 

здравеопазване и превенция в съответната страна.  В рамките на инициативата „1+MГ“ 

националните колекции ще образуват “Геномът на Европа” - референтна база данни за 

изследвания и иновации в здравеопазването. Тя ще помогне за превенцията и лечението на 

много социалнозначими заболявания като рак, диабет, болести на сърдечно-съдовата система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С парите, които МУ-София ще получи от държавата, България ще създаде своя база от геномни 

данни, с която ще се включи в “1+МГ”. Центърът по молекулна медицина вече има достатъчно 

подготвени специалисти и е оборудван с необходимата високотехнологична апаратура. В МУ-

София премиерът Янев и министър Денков видяха две лаборатории, които разполагат с няколко 

модерни платформи за секвениране, включително с най-високопроизводителен секвенатор от 

ново поколение, единствен в България. „Имаме експертна и технологична готовност за мащабни 

проучвания при различни заболявания  - редки, социално значими, както и за популационни 

изследвания и генериране на геномни данни“, обясни акад. Лъчезар Трайков, ректор на МУ-

София. 

Държавата ще осигури 3 млн. лв. за събиране на геномни 
данни в България 
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С помощта на тази апаратура по проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) на 

Министерството на образованието и науката, ще бъдат изследвани и анализирани също геномите 

на гостоприемника и на вируса при българи, преболедували COVID-19. Целта е да се открият 

генетичните причини, свързани с по-тежкото протичане на заболяването. Оборудването вече се 

използва и за най-съвременна диагностика на редки генетични заболявания. 

Освен сектора по геномика, акад. Трайков показа на премиера Янев и министър Денков също 

Лабораторията по микрочипов анализ, в която се извършват изследвания за пренатална и 

постнатална диагностика на наследствени болести, както и за изясняване на генетичната 

причина при редица редки генетични синдроми. В Лабораторията за сигнална трансдукция на 

гостите бяха представени високоспециализирани изследвания, чрез които на клетъчно и 

биохимично ниво  се изясняват промените в човешкия организъм, водещи до различни 

заболявания. Те помагат също за намиране на иновативни лекарствени средства и методи за 

лечение и за бърза диагностика, включително и за COVID-19. 

Министър-председателят и министърът на образованието и науката посетиха още Лаборатория 

“Анализ на биологично активни вещества” и сектор „Метаболомика“, секторите “Биобанкиране” 

и “Биоинформатика”. 

Центърът по молекулна медицина е създаден като научна инфраструктура на МУ-София с 

подкрепата на Европейската комисия. Впоследствие той става основна част от Националния 

университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания. Чрез своята биобанка той 

участва и в европейската научна инфраструктура за биобанкиране BBMRI-ERIC. До момента в 

НУКБПИ са вложени общо 12,685 млн. лв. от фонд „Научни изследвания“ и от Националната 

пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г. 

 

Източник: Министерство на образованието и науката 

https://www.mon.bg 

 

 

България ще предоставя двойно повече средства за стипендиантите на българо- 

американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“. От следващата година 

държавата ще участва с 364 000 щатски долара вместо с 182 000 щатски долара, реши днес 

правителството. 

С финансирането ще бъдат увеличени размерите на сегашните стипендии и ще се осигурят 

стипендии за повече български студенти. Сега комисията финансира годишно само петима, 

записани в магистърски или докторски програми, а качествените кандидати са повече. 

Предвидени са също повече средства за българските изследователи. Сега не се предлага 

финансова подкрепа за придружителите на българските учени в САЩ за транспорт, квартира 

или други разходи. Допълнителното финансиране би позволило да се коригира този дисбаланс и 

да се привлекат семейни български учени в началото на кариерата им. 

Комисията за образователен обмен „Фулбрайт“ е част от споразумението между правителствата 

на България и САЩ. Стипендиантите са задължени да се върнат в страната си за най-малко две 

години след приключване на програмата. Това гарантира, че поне за този период те ще приложат 

в родината си придобитите знания и умения. 

Двойно повече средства за стипендиантите по „Фулбрайт“   

https://www.mon.bg/bg/news/4257
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Двадесет и осем училища ще модернизират учебните си лаборатории, кабинети и 

производствени бази с нова техника и специализирани софтуерни продукти за обучение по 

професии. За проектите са предвидени 2 238 000 лева по модул „Подобряване на 

материално-техническата база“ на Национална програма „Професионално образование и 

обучение“. 

Инвестициите са насочени към четири средни училища с професионални паралелки и към 

професионални гимназии, които подготвят специалисти в сферата на туризма, селското 

стопанство, производствените технологии, транспорта, електротехниката и енергетиката и др. 

Максималната стойност на всеки проект е 100 000 лева, което включва и най-малко 10% 

съфинансиране от фирми-партньори на училищата. Училищата вече са получили 65% от сумите, 

а до края на годината ще получат и остатъка. 

По тази програма в 37 професионални направления се разработват нови типови учебни планове 

и програми. Изготвят се и осем електронни учебни помагала. Създават се също национални 

изпитни програми от професионални гимназии в партньорство със сродни училища и 

представители на бизнеса. 

В рамките на Националната програма „Професионално образование и обучение“ бяха обучени 

над 300 учители. Те ще участват в провеждането на държавния изпит за придобиване на 

професионална квалификация, който през 2022 г. за първи път ще бъде задължителен за всички 

ученици от професионалните гимназии и паралелки. Досега те имаха право да изберат този 

изпит вместо втората задължителна матура. 

Изпитът за придобиване на трета степен на професионална квалификация вече ще може да се 

провежда в два формата - като писмена работа или тест по изпитна тема, както и чрез защита на 

дипломен проект. 

Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (по теория на 

професията) ще се проведе на 20 май за сесията май-юни и на 26 август 2022 г. за сесията август-

септември. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 училища ще получат модерна техника за 
професионално обучение  
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При преминаване към онлайн обучение всички ученици и учители ще имат достъп до 

интернет от домовете си. Така се ще гарантира масовото включване в занятията от 

дистанция, ако това се наложи заради влошена епидемична обстановка. По данни на 

Министерството на образованието и науката (МОН) към средата на юли т.г. без интернет 

връзка са над 34 000 деца. 

 

Когато семействата не могат да си позволят таксите за интернет по социални причини, те ще 

бъдат поемани от училищата. Парите ще са за сметка на икономиите от режийни разходи, 

налични в училищните бюджети заради прекъсването на присъственото обучение през 

последните две години. 

МОН и националните мобилни 

оператори договориха преференциални 

цени на услугата – от 20 до 50% по-

ниски от пазарните. Офертите включват 

всички възможни методи за достъп в 

зависимост от конкретните местни 

условия. Осигуряват се персонални 

карти с мобилни данни за таблети или 

смартфони и допълнителни пакети с 

мобилен интернет за тях, USB стикове с 

интернет за лаптопи или стационарни 

компютри, рутери с карти с мобилни 

данни за семействата с повече деца, 

постоянен кабелен достъп директно до 

дома. 

 

Включени са и оферти на изключително преференциална цена за карти с мобилни данни, 

предназначени специално за електронно обучение – с висока скорост и достатъчен обем, 

ограничени за достъп само до необходимото образователно съдържание. 

Училищата ще разполагат с всички технически оферти и могат да сключват договори според 

конкретните потребности на учениците и семействата. 

При онлайн занятия учителите ще продължат да получават допълнително възнаграждение от 30 

лева за компенсиране на разходите за консумативи, включително за интернет. 

 

 

Източник: Министерство на образованието и науката 

https://www.mon.bg 

Всички ученици ще имат интернет при онлайн обучение 

https://www.mon.bg/bg/news/4257
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 Започна Преброяване 2021 

През 2021 г. ще се осъществи преброяване на населението и жилищния фонд във всички 

държави – членки на Европейския съюз. Най-голямото статистическо изследване ще 

събере и предостави качествена и съпоставима информация за броя, демографската 

структура и социално-икономическите характеристики на населението, от една страна, а 

от друга – за характеристиките на сградния фонд и жилищните условия на домакинствата 

в страната. 

 

Преброяване 2021 ще се състои между 7 септември и 3 октомври 2021 г. в 0.00 часа на 7 

септември започна електронното преброяване, което ще продължи до 24.00 часа на 17 

септември. Всеки човек, живеещ на територията на страната, ще може да преброи себе си и 

семейството си, като попълни онлайн преоброителната карта на www.census2021.bg . 

Попълването на картата е бързо и лесно – необходими са само компютър, таблет или мобилно 

устройство, български документ за самоличност, ЕГН и валиден електронен адрес. 

Данните от преброяването се използват в процеса на вземан на решения и при разпределяне на 

финансиране в различни области като образование, здравеопазване, социална защита и други. Те 

са в основата на разработването на национални и регионални политики, което превръща 

преброяването в общонационална задача. 
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Работна среща се проведе в сградата на Областна администрация в Ямбол във връзка със 

стартиралите дейности за усилване на охраната на българо-турската граница 

и  ангажиментите на всички институции. На нея присъстваха заместник министрите на 

МВР Емил Ганчев и Венцислав Катинов, главният секретар на МВР главен комисар 

Петър Тодоров, директорът на главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар 

Деян Моллов, областните управители на Ямбол, Бургас и Хасково – Георги Чалъков, 

проф. дн Мария Нейкова и Минко Ангелов, директорите на областни дирекции Ямбол и 

Хасково и РДГП – Елхово. 

В хода на работната среща областните управители запознаха присъстващите с актуалното 

състояние на граничното съоръжение, компрометираните участъци и отправените от тяхна 

страна искания за получаване на финансови средства за ежегодна поддръжка на съоръжението, 

които към този момент не са удовлетворени. Обсъдиха се и възможностите за подобряване на 

взаимодействието по отношение на стопанисване на изграденото съоръжение и наличната пътна 

инфраструктура между МВР, в частност „Гранична полиция“ и областните управители. Те 

изразиха желание изграденото временно възпрепятстващо съоръжение да бъде предадено за 

стопанисване на „Гранична полиция“, предвид това, че са крайни ползватели и имат възможност 

за постоянно наблюдение и оценка за състоянието на обекта. 

С оглед намирането на най-рационално становище в интерес на държавата, зам.- министър 

Ганчев предложи областните управители в най-кратки срокове да изготвят и предоставят в 

Министерството на вътрешните работи анализ за моментното състояние, направените разходи, 

исканите средства и извършените дейности по поддръжка. 

Участниците единодушното се обединиха около решението в краткосрочен план да се 

предприемат действия за срочно отстраняване на компрометираните участъци, поддръжката на 

съоръжението и изготвянето на пътни карти на прилежащата инфраструктурна мрежа. 

 „Идеята на срещата беше всички заедно да говорим по актуалното състояние и какво още е 

нужно да направим за доброто поддържане на съоръжението. В крайна сметка, както отбеляза 

зам.-министър Ганчев, трябва да намерим най-рационалното решение, което да е в интерес на 

държавата.“, заключи областният управител на област Ямбол Георги Чалъков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работна среща на Областния управител с ръководството 
на МВР и областните управители на Бургас и Хасково 
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Европейската комисия кани всички ученици в Европа на възраст от 12 до 15 години да се 

включат в конкурса „Film4Energy Challenge“. Младежите трябва да заснемат кратък 

видеоклип за значението на енергийната ефективност и ползите от пестенето на енергия 

за тяхното училище, община или град. Конкурсът се организира от Генерална дирекция 

„Енергетика“ и ще продължи от 1 октомври 2021 г. до 15 февруари 2022 г. 

 

От участниците се очаква видеоклип с продължителност до една минута за това как могат да 

пестят енергия във всекидневието си. Видеоклипът трябва да е на един от официалните езици 

на общността. Едно училище може да има няколко групи ученици, които работят по свои 

видеопроекти, но всяко училище може да участва в конкурса само с един видеоклип. 

Посланието на видеата трябва да е насочено както към младежите, така и към останалите хора 

от района на училището. Общото послание обаче трябва да е валидно за всички държави 

членки на ЕС и да бъде лесно разбираемо за всички европейци. 

Идеята е видеоклиповете да имат положително образователно въздействие върху учениците, 

както и върху техните учители, семейства и местните общности. Най-добрите видеоклипове ще 

бъдат разпространени в Европа по официалните канали на ЕК. Наградата за най-добрия клип е 

подкрепа за организирането на ден на енергията в училището на победителите. 

Повече информация и полезни връзки ще намерите на интернет страницата на 

състезанието: https://ec.europa.eu/film-4-energy. 

Пълната информация за правилата на конкурса можете да видите на български: https://

ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/video-competition-rules_bg.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Министерство на образованието и науката 

https://www.mon.bg 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

ЕК предизвиква учениците да разкажат с видео за 
енергийната ефективност 

https://ec.europa.eu/film-4-energy.
https://www.mon.bg/bg/news/4257
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Комисията стартира кампанията HealthyLifestyle4All за насърчаване на здравословен начин 

на живот за всички, обхващайки различни поколения и социални групи, с цел подобряване 

на здравето и благосъстоянието на европейците. Тази двугодишна кампания свързва спорта 

и активния начин на живот със здравеопазването, храната и други политики и включва 

гражданското общество, неправителствените организации, националните, местните и 

регионалните органи и международните организации. Всички участници ще изпълняват 

множество дейности, чрез които да подтикнат европейците да бъдат по-активни и да се 

грижат по-добре за здравето си. 

 

Действията ще подкрепят трите цели на кампанията HealthyLifestyle4All: 

Повишаване на осведомеността относно здравословния начин на живот сред всички поколения; 

Подкрепа на по-лесен достъп до спорта, физическата активност и здравословното хранене, 

със специален акцент върху приобщаването и недискриминацията, за да бъдат включени 

групите в неравностойно положение; 

Насърчаване на глобален подход във всички политики и сектори, обединяващ храните, 

здравеопазването, благосъстоянието и спорта. 

Като координатор на кампанията Комисията ще изпълни няколко действия през следващите две 

години, сред които: 

Увеличаване на финансирането за проекти в подкрепа на здравословния начин на живот в 

рамките на „Еразъм+“, „Хоризонт Европа“ и „ЕС в подкрепа на здравето“. За периода 2021—2027 

г. ще бъдат отпуснати 470 милиона евро за спортни дейности по „Еразъм+“, 290 милиона евро по 

„Хоризонт Европа“ и 4,4 милиона евро по „ЕС в подкрепа на здравето“; 

Стартиране на мобилно приложение на ЕС за профилактика на рака с цел повишаване на 

осведомеността относно значението на здравословния начин на живот за профилактиката на рака, в 

подкрепа на целите на европейския план за борба с рака; 

Разработване и актуализиране на база данни на хранителните съставки, съдържаща 

информация за хранителното качество на преработените хранителни продукти, продавани в ЕС, за 

да се насърчават по-здравословни хранителни продукти и да се намали консумацията на не толкова 

здравословни храни с високо съдържание на захар, мазнини и сол. Хармонизирано задължително 

етикетиране на хранителната информация върху лицевата страна на опаковката ще съдейства 

допълнително за постигането на тази цел, както и Кодекса за поведение на ЕС за отговорни 

стопански и търговски практики в областта на храните, който влезе в сила през юли 2021 г.; 

 

 

Още информация по темата може да получите на следния линк: https://ec.europa.eu/commission/

presscorner/detail/bg/ip_21_4826 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Здравословен начин на живот: Комисията започва 
паневропейска кампания 

https://sport.ec.europa.eu/initiatives/healthylifestyle4all
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_bg
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Комисията стартира новото приложение „Еразъм+“, което бележи нов етап в 

цифровизацията на програмата „Еразъм+“. Новото приложение, достъпно на всички езици 

на ЕС, ще предостави на всеки студент цифрова европейска студентска карта, валидна в 

целия Европейски съюз. Бъдещето е цифрово и това обновено приложение ще гарантира, 

че студентите използват все повече документи на електронен носител.  

 

Благодарение на новото приложение, което работи по системите Android и iOS, студентите ще 
могат: 

 да търсят и избират дестинация сред партньорите на университета; 

 да подписват своето онлайн споразумение за обучение; 

 да откриват събития и полезни съвети за своята дестинация и да се свързват с други студенти; 
както и 

 да получат своята европейска студентска карта, за да придобият достъп до услуги, музеи, 
културни дейности и изгодни предложения в приемните университети и държави. 

 

Понастоящем над 4000 университета участват в мрежата „Еразъм без документи“, която им дава 

възможност да обменят по сигурен начин данни и по-лесно да установяват споразумения за 

обучение. Това сътрудничество в областта на цифровите технологии позволява въвеждането и 

широкото признаване на европейската студентска карта. 

В съответствие с Плана за действие в областта на цифровото образование новата програма 

„Еразъм+“ (2021—2027 г.) подкрепя развитието на цифрови умения и допринася за цифровия 

преход на европейските образователни системи. С увеличен бюджет от над 28 милиарда евро за 7

-годишния период „Еразъм+“ също така ще подкрепи устойчивостта на системите за образование 

и обучение в условията на пандемията.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още 

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

presscorner/detail/bg/ip_21_4749 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Комисията стартира ново приложение „Еразъм+“ с 
интегрирана европейска студентска карта 

 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_en
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/ewp-network
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_1326
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След международната седмица на демокрацията през 2021 г. Европейският съюз обяви пет 

действия на стойност 119,5 милиона евро за увеличаване на силната европейска подкрепа за 

демокрацията и правата на човека по света през 2021 г.  

ЕС е изцяло ангажиран със защитата и предоставянето на по-големи възможности на отделния 

човек, изграждането на устойчиви, приобщаващи и демократични общества и насърчаването на 

глобална система за правата на човека и демокрацията. Той няма да остане безучастен в лицето на 

рушащата се демокрация и увеличаващото се нарушаване на правата на човека, неравенство, 

нетолерантност, предразсъдъци и дискриминация. 

Мерките, обявени днес, ще гарантират подкрепата на ЕС за организациите на гражданското 

общество, активистите за демокрация и защитниците на правата на човека в 116 държави, като се 

обръща специално внимание на жените и младите хора. Те ще спомогнат също за насърчаване на 

политическото сътрудничество на най-високо равнище за защита на демокрацията в световен 

мащаб. 

Средствата ще допринесат за изпълнението на Плана за действие на ЕС относно правата на 

човека и демокрацията за периода 2020—2024 г. и на плановете по държави в рамките на Третия 

план за действие на ЕС относно равенството между половете. Те ще предоставят освен това така 

необходимата помощ на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ 

на ООН). 

Сумата от 5 милиона евро за Алианса за подкрепа на демокрацията ще насърчи събирането и 

анализа на данни и ще засили сътрудничеството между ЕС и неговите държави членки в областта 

на демокрацията и правата на човека.  

ЕС ще подкрепи Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ) — 

стълба на ООН за правата на човека, с 4,8 милиона евро за бюджета ѝ за 2021 г.  

Около 100,8 милиона евро ще бъдат използвани за подкрепа на местните организации на 

гражданското общество, активистите за демокрация и защитниците на правата на човека в 

116 партньорски държави.  

Сумата от 4 милиона евро от Механизма на ЕС за кризи, свързани с правата на човека, ще 

продължи да предоставя бърза и поверителна подкрепа на организациите на гражданското 

общество в някои от най-трудните, опасни и непредвидими политически ситуации в света, в 

които правата на човека и основните свободи са най-уязвими и застрашени. 

Световният център за правата на човека — единствена по рода си мрежа от сто университета, 

ще получи 4,9 милиона евро за академичната 2021—2022 година. Световният център беше 

създаден от ЕС с цел постигане на напредък по регионалното и световното сътрудничество в 

областта на образованието по правата на човека чрез седем регионални магистърски програми. 

 

Източник:  Пресслужба на ЕК 

https://ec.europa.eu/info/index_bg 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

ЕС обявява допълнителна подкрепа в размер на 119,5 
милиона евро за демокрацията и правата на човека за 

2021 г. 
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С цел на потребителите в ЕС да се помогне да намалят сметките си за енергия и 

въглеродния отпечатък, от сряда, 1 септември 2021 г., във всички магазини и интернет 

сайтове за търговия на дребно се въвежда изцяло нова версия на масово разпознавания 

енергиен етикет на ЕС за електрическите крушки и другите изделия за осветление. Този 

ход идва вследствие на забележителното повишение на енергийната ефективност в този 

сектор през последните години, което означава, че все повече и повече „светлинни 

източници“ (като електрически крушки и светодиодни модули) са достигнали клас А+ или 

А++ според сегашната скала. Най-важната промяна е връщането към по-простата скала с 

класове от А до G.  

Тази нова скала е по-строга и е проектирана така, че много малко изделия могат първоначално да 

достигнат класове А и В, оставяйки място за постепенно навлизане на по-ефективни изделия на 

пазара. Сега изделията с най-висока енергийна ефективност, които понастоящем се предлагат на 

пазара, ще попадат най-често в клас C или D. На етикетите ще бъдат добавени редица нови 

елементи, включително QR код за връзка с база данни за целия ЕС, в която потребителите ще 

могат да намерят повече сведения за изделието. 

За да се осигури възможност за продажбата на сегашните наличности, в правилата се предвижда 

18-месечен срок, в рамките на който изделията със старите етикети може да продължат да се 

продават на пазара в реалните магазини за търговия на дребно. При продажбите по интернет 

обаче старите етикети, показвани онлайн, ще трябва да бъдат заменени с новите в срок от 14 

работни дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник:  Пресслужба на ЕК 

https://ec.europa.eu/info/index_bg 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

От 1 септември се въвеждат опростени енергийни етикети 
на ЕС за изделията за осветление 

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en
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Европейската комисия съобщи победителите в конкурса за наградата на ЕС за безопасност 

на продуктите за 2021 г. Единадесет предприятия от осем различни държави получиха 

признание за своите иновации и инвестиции в областта на защитата на потребителите.  

Второто издание на наградата е посветено на две теми: защита на уязвими групи потребители и 

използване на нови технологии за повишаване на безопасността на потребителите, с отделни 

отличия за малките и средните предприятия (МСП) и за големите предприятия. Въпреки че 

наградата за безопасност на продуктите не е парична, тя ще даде на победителите широко 

признание. Като откроява най-добрите практики, Европейската комисия цели да вдъхнови други 

предприятия да защитават потребителите по-добре. В същото време наградата има за цел да се 

подобри осведомеността на потребителите за правото им да намират на пазара само безопасни 

продукти. 

 

 

 

 

 

 

 

Дидие Рейндерс, комисар по въпросите на правосъдието, който беше домакин на церемонията по 

награждаването, заяви: „Победителите в наградата на ЕС за безопасност на продуктите 

поставят нови високи стандарти за иновациите, които повишават безопасността на 

продуктите. Надявам се, че техните усилия за защита на европейските потребители ще 

вдъхновят други предприятия. Наградата е свидетелство за уменията, изобретателността и 

визията на хората, работещи в тези организации“. 

Лауреатите на наградата на ЕС за безопасност на продуктите за 2021 г. са: 

Бяха връчени златно, сребърно и бронзово отличие на шест малки и средни предприятия (МСП) и 

на пет големи предприятия с отлични постижения в областта на защитата на уязвими групи 

потребители или при съчетаването на безопасност и нови технологии. 

 

Източник:  Пресслужба на ЕК 

https://ec.europa.eu/info/index_bg 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Европейската комисия награждава победителите в 
конкурса за наградата на ЕС за безопасност на продуктите 
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Комисията предприема важна стъпка срещу генерирането на отпадъци от електрическо и 

електронно оборудване и за решаване на неудобствата, които причиняват на 

потребителите разнообразните и несъвместими зарядни устройства. Многогодишното 

доброволно сътрудничество с отрасъла сведе броя на видовете зарядни устройства за 

мобилни телефони от 30 на 3 през последното десетилетие, но това не доведе до цялостно 

решение. Сега вече Комисията предлага законодателен акт, с който да се въведе 

стандартно решение за зареждането на всички разглеждани устройства. 

С днешното предложение за преразглеждане на Директивата за радиосъоръженията ще се 

уеднаквят зарядните портове и технологията за бързо зареждане — USB-C става стандартният 

порт за всички смартфони, таблети, камери, слушалки, преносими високоговорители и конзоли 

за видеоигри. Освен това Комисията предлага зарядните устройства да се продават отделно от 

електронните устройства. Това ще е в услуга на потребителите и от полза за околната среда, на 

която ще влияе вече по-слабо производството и изхвърлянето на зарядни устройства, а това от 

своя страна ще подпомогне екологичния и цифров преход. 

Днес Комисията предлага: 

·зарядният порт на електронните 
устройства да се уеднакви и стандартът 
USB-C да стане всеобщ. Потребителите ще 
могат да зареждат своите устройства с едно и 
също зарядно устройство тип USB-C, 
независимо от марката на зарежданото 
устройство. 

· технологията за бързо зареждане да се 
хармонизира, което ще спомогне за предотвратяване на необоснованото ограничаване 
на скоростта на зареждане от различни производители и ще гарантира, че скоростта на 
зареждане на дадено електронно устройство е една и съща с всяко съвместимо зарядно 
устройство; 

· зарядните устройства да се продават отделно от електронните устройства: всеки 
потребител ще може да закупи ново електронно устройство без ново зарядно устройство. 
Това ще ограничи броя на излишно закупуваните или неизползвани зарядни устройства. 
Очаква се намаляването на производството и изхвърлянето на зарядни устройства да намали 
и отпадъците от електрическо и електронно оборудване с почти хиляда тона годишно; 

· да се подобри информацията за потребителите: производителите ще трябва да 
предоставят информация за параметрите на зареждане, включително за мощността, която 
изисква зарежданото устройство, и дали то поддържа бързо зареждане. Това ще улесни 
потребителите, които ще могат да проверят дали зарядните устройства, с които вече 
разполагат, отговарят на изискванията на новото им устройство. В противен случай те ще 
могат лесно да си изберат съвместимо ново зарядно устройство. В съчетание с другите мерки 
това ще помогне на потребителите да ограничат броя на закупуваните нови зарядни 
устройства и да спестят 250 млн. евро годишно от ненужни покупки на зарядни устройства. 

 

Още информация по темата може да получите на следния линк: https://ec.europa.eu/commission/

presscorner/detail/bg/ip_21_4613 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Край на разхищението при електрическото и 
електронното оборудване и край на недоволството сред 

потребителите: Комисията предлага стандартно зарядно 
устройство за електронните устройства 
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Правителството одобри близо 2 млн. лева по две 
национални програми за развитие на образованието 

Министерският съвет одобри 1 908 014 лева допълнително по бюджетите на общините за 

дейности по две национални програми за развитие на образованието. 

1 402 433 лева са за Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и 

училищното образование“. Целта на програмата е да се осигурят условия за развитие на 

интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците, за кариерното им 

ориентиране и консултиране и за повишаване на качеството на образователния процес. 

24 центъра за подкрепа за личностно развитие, в т.ч. 3 астрономически обсерватории с 

планетариуми, ще получат част от средствата. С тях могат да се обзавеждат кабинети за 

занимания с различни науки, технологии, изкуства и спорт. Финансира се и осигуряване на 

литература и материали за работа на децата и учениците. Средства за оборудване на стаи за 

занимания по интереси ще получат и 4 ученически общежития. 

16 центъра за подкрепа за личностно развитие ще имат възможност да организират училищни 

форуми, ученически проучвания и представяне на професии. 

505 581 лева са за проекти по Национална програма „Успяваме заедно“. С част от средствата 152 

общински детски градини ще организират различни дейности с родители в подкрепа на плавния 

преход на децата от семейната среда в детската градина. Други 59 детски градини ще получат 

финансиране за прилагане и популяризиране на добри практики и иновации. 

 

Министерският съвет одобри 1 500 000 лв. за провеждането на конкурс през настоящата 

година по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на 

европейска наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021). 

Тя е с общ бюджет 7 500 000 лв., като със средствата в следващите 5 години ще се финансират до 
6 научноизследователски проекта. Програмата ще се изпълнява от Фонд „Научни изследвания“. 

Основната ѝ цел е да привлече перспективни учени от чужбина със сериозни научни постижения и 

да подобри средата за провеждане на изследвания във висшите училища и научните организации в 

България. 

 

 

 

 

 

 

Източник: Министерство на образованието и науката 

https://www.mon.bg 

Одобрени са 1 500 000 лева за национална научна 
програма Вихрен – 2021 

https://www.mon.bg/bg/news/4257
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До 7 януари 2022 г. общини, държавни институции, областни управители могат да 

кандидатстват по проект „Красива България” (КБ) към Министерство на труда и 

социалната политика (МТСП)  за финансиране на проекти, целящи подобряването на 

работните условия и обслужването на гражданите в областта на образованието, 

здравеопазването, социалните услуги, културата, администрацията, спорта и развлеченията. 

Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” ще финансира развитието 

на устойчива, свързана и достъпна обществена среда. По нея се допускат строително-монтажни/

ремонтни работи в сгради, вкл. със статут на недвижима културна ценност, които са за 

обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и 

социалния туризъм. 

Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” 

е фокусирана върху осигуряването на подходяща и 

рентабилна образователна и здравна инфраструктура, 

както и оптимизация и модернизация на сградния фонд в 

сферата на дневните социални услуги. По нея се допускат 

строително-монтажни/ремонтни работи в сгради, вкл. със 

статут на недвижима културна ценност, които са за 

обществено обслужване в областта на образованието и 

науката, здравеопазването и предоставянето на социални 

услуги от нерезидентен тип. 

Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип” е създадена за 

подобряване на условията на живот на групи в неравностойно положение чрез обновяване или 

създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на социални 

услуги в общността от резидентен тип, които заменят институционалната грижа. По нея се 

допускат строително-монтажни/ремонтни работи в съществуващи сгради или самостоятелни 

обекти в тях, или ново строителство за предоставяне на социални услуги от резидентен тип. Тук 

обаче не се допускат обекти със статут на недвижима културна ценност. 

И по трите мерки може да се финансира благоустрояване на прилежащите външни пространства 

на съответните сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които същите са 

разположени. 

Бюджетът за едно проектно предложение трябва да е между 60 000 и 450 000 лв. с ДДС, като по 

М01 и М02 финансирането от кандидата трябва да е най-малко 50% от общия бюджет, а от 

„Красива България” ще се отпускат най-много 120 000 лв. с ДДС при проектно предложение без 

обучение и 130 000 лв. с ДДС при предложение с обучение. 

По мярка М02-01 кандидатите трябва да осигурят най-малко 30% от общия бюджет, а 

максималната сума, която ще се финансира от „Красива България”, ще е 180 000 лв. с ДДС при 

проектно предложение без обучение и 190 000 лв. с ДДС при предложение с обучение. 

Подробна информация за условията за кандидатстване по време на кампанията може да се намери 

в рубриката Проект „Красива България”. 

 

Източник: Пресцентър МТСП 

https://www.mlsp.government.bg 

Стартира кампания за набиране на проекти по „Красива 
България” за 2022 г. 

https://www.mlsp.government.bg/proekt-krasiva-blgariya
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МТСП организира конкурс за социални иновации в 
подкрепа на социалната икономика 

Министерството на труда и социалната политика обявява конкурс за насърчаване 

развитието на социалните иновации в подкрепа на социалната икономика. Основната му 

цел е да бъдат отличени организации, социални предприятия, кооперации, образователни и 

научни институции, които допринасят за развитието на социалната икономика в България. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В седмото издание на събитието ще бъдат отличени участници в категориите за социални 
иновации, свързани със заетост, социално включване, както и с предоставяне на социални 
продукти и услуги. 
  
Крайният срок за кандидатстване е до 17.30 часа на  30.09.2021 г. Пълна информация за конкурса, 

както и необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на: http://

seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119 на изследвания във висшите училища и 

научните организации в България. 

 

 

Източник: Пресцентър МТСП 

https://www.mlsp.government.bg 

 

 

 

 

 

http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119
http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119


 

 

ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ БРОЙ 9, СЕПТЕМВРИ 2021 

    

Областна администрация Ямбол 

www.yambol.government.bg 
15 

Средните училища във всички страни от ЕС могат да започнат да се записват в ежегодния 

конкурс по превод на Европейската комисия Juvenes Translatores. От обяд 

(централноевропейско време) на 2 септември училищата могат да регистрират 

онлайн своите ученици, за да се състезават с техни връстници в ЕС. Тази година темата на 

текстовете, които младите ученици ще трябва да преведат, е „Напред към по-

екологосъобразно бъдеще“.  

 

Участниците могат да превеждат между всеки два от 24-те официални езика на ЕС (552 възможни 

езикови комбинации). В миналогодишния конкурс учениците използваха 150 различни езикови 

комбинации. 

Регистрацията на училищата, която е първият от двата етапа на процеса, е открита до 12:00 ч. 

(централноевропейско време) на 20 октомври 2021 г. Учителите могат да регистрират своите 

училища на всеки от 24-те официални езика на ЕС. 

После Комисията ще покани 705 училища на следващия етап. Броят на участващите училища във 

всяка държава е равен на броя на местата, които тя има в Европейския парламент. Училищата ще 

бъдат избрани на случаен принцип от компютър. 

След това избраните училища посочват до петима ученици, които да участват в конкурса. Те 

могат да бъдат с всякакво гражданство, но всички участници трябва да са родени през 2004 г. 

Конкурсът ще се проведе онлайн на 25 ноември 2021 г. във всички участващи училища. 

Победителите — по един за всяка държава — ще бъдат обявени в началото на февруари 2022 г. 

Ако условията го позволяват, те ще бъдат поканени да получат наградите си през пролетта на 

2022 г. на церемония в Брюксел. Те ще имат възможност да се срещнат с професионални 

преводачи от Европейската комисия и да научат повече за професията и работата с езици. 

 

 

Започва конкурсът на ЕС за млади преводачи! 

https://jt.ec.europa.eu/
https://jt.ec.europa.eu/
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През юли 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 юли 
2021 г. е 3 081. 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от 
чужденци през юли 2021 г. в област Ямбол са следните държави: Германия - 23.8%, Полша - 
9.4% и Румъния - 8.2%. 

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през юли 2021 г. са 1 221. 
Те са реализирали средно по 2.5 нощувки. Пренощувалите българи са 1 023, а пренощувалите 
чужденци - 198. Чуждите граждани са реализирали средно по 2.9 нощувки, а българските - 
средно по 2.4 нощувки. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2021 г. е 16.1% (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 ЮЛИ 2021 ГОДИНА 

 

В рубриката „РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИКА” ви представяме актуална информация на 

Националния статистически институт. Данните се отнасят за област Ямбол и са предназначени 

за всички групи потребители. Рубриката „Регионална статистика” се изготвя със съдействието 

на Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел Статистически изследвания - Ямбол, 

ж.к. “Златен рог" №20, гр. Ямбол 8606, ПК – 655, тел: 046/68 63 14. 
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Приходите от нощувки през юли 2021 г. в областта достигат 143 181 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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Регистрирана безработица 

През месец август 2021 г. продължава тенденцията за 

намаление на регистрираните безработни лица в бю-

рата по труда от Ямболска област – в края на месеца 

те са 2472 и са с 84 души (3,3%) по-малко от безра-

ботните в края на м. юли. Безработните през август 

2021 са по-малко с 1339 души (с 35%) в сравнение със 

същия месец на м.г., когато след отмяната на извън-

редното положение безработните бяха достигнали 

3811 души. 

Равнището на регистрирана безработица е 4.4 % и в 

сравнение с м.юли 2021 г. стойността на показателя  

намалява с 0.2 п.п. 

 

 

Данни по общини 

В 4 от общините в областта се отчита намаление, което 

е най-голямо в община Ямбол - с 62 души (6%), Страл-

джа – с 22 души (8%), Елхово – с 22 души (3%) и Боля-

рово – със 7 души (3%). В община Тунджа има леко 

увеличение – с 29 души (8%)  

  

 

 

Структура на наблюдаваните групи на пазара на 
труда  

През август 2021 г. безработните от наблюдаваните 

уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от 

общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 3,0%, 

73 лица; младежи до 29 г. – 7,6%, 188 лица; продължи-

телно безработни – 22,8%, 563 лица; лица без квалифи-

кация – 54,8%, 1354; лица с основно и по-ниско образо-

вание – 44,5%, 1100, лица с увреждания – 8,1%, 199. 

 

* 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 август 2021 г. 417 безработни лица са се регистри-

рали в бюрата по труда от областта за ползване на посредни-

ческите услуги, кoeто е с 26 души повече в сравнение с юли и 

със 54 по-малко от новорегистрираните през август 2020 г. 

(471 д.), когато извънредното положение беше преминало в 

извънредна обстановка заради епидемията от  COVID-19. При 

регистрацията си в бюрата по труда 20 от тях (5 %) са заявили, 

че са загубили работата си вследствие на COVID-19. 

Секторното разпределение на новорегистрираните според пос-

ледната им месторабота показва, че най-голям брой идват от 

Преработваща промишленост (23%); Държавно управление 

(10%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10%); 

Хуманно здравеопазване и социална работа (6%); Администра-

тивни и спомагателни дейности (5%); 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). 

Обявени свободни работни места и започнали работа 

През м.август 2021 г. броят на постъпилите на работа безработ-

ни лица е 232 души и е по-малко с 16 души (6%) от започналите 

работа през предходния месец (248 души). От тях 66 % са уст-

роени в реалната икономика – 153 души. 

Работа на субсидирани работни места са започнали 79 лица – 1 

по мерки и 11 по програми за обучение и заетост, финансирани 

от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на зае-

тостта, както и 67 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 има лек спад спрямо 

предхния месец – 271 места при 307 през м.юли. Най-голям 

дял свободни работни места са заявени в Преработваща про-

мишленост (46%); Образование (22%); Хотелиерство и ресто-

рантьорство (8%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоцик-

лети (8%); Сроителство (3%); Транпорт, складиране и пощи 

(1%). 

Най-много работни места са обявени за позициите: учител; 

оператор, производствена линия; заварчик; общ работник; про-

давач-консултант; работник, кланица; шивач; сервитьор; каме-

риер; шлосер и др. 
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БЕЗРАБОТИЦАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ КЪМ 31.08.2021 година 

 
 

 

 
 
 

Регистрирани безработни лица по образование и професионална квалификация в 
област Ямбол 

 
 

 
 

 

 

  Болярово Елхово Страл-
джа 

Тунджа Ямбол ОБЩО 

Активни лица 1412 6906 4328 7040 36093 55779 

Регистрирани 
безработни 

200 732 261 375 904 2472 

Равнище на без-
работицата % 

14,2 10,6 6,0 5,3 2,5 4,4 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ВСИЧ-

КО 

по образование по проф. квалификация 

вис-
ше 

сред-
но 

сред-
но 
проф. 

основ-
но 

начално 
и по-
ниско 

с раб. 
професия 

спе-
циа-
листи 
общо 

без 
спец. 
и 
проф. 

Регистрирани всич-
ко 2472 279 1093 797 345 755 649 469 1354 

от тях: жени 1455 197 594 433 176 488 355 297 803 

с нам. работоспо-
собност 199 20 120 94 35 24 71 50 78 

до 29г. 188 23 70 31 46 49 26 32 130 

1.Регистр. за 1-ви 
път 269 43 106 64 29 91 45 62 162 

От тях:жени 136 23 54 31 15 44 22 32 82 

с нам. работоспо-
собност 17 3 7 5 3 4 5 3 9 

до 29г. 80 10 29 12 16 25 8 14 58 

2.Регистр. за 2-ри 
път 274 42 117 79 35 80 62 62 150 

От тях:жени 152 28 62 41 16 46 34 36 82 

с нам. работоспо-
собност 23 3 11 9 5 4 6 7 10 

до 29г. 42 4 11 6 15 12 5 6 31 

2.Регистр. над  2 
пъти 1929 194 870 654 281 584 542 345 1042 

От тях:жени 1167 146 478 361 145 398 299 229 639 

с нам. работоспо-
собност 159 14 102 80 27 16 60 40 59 

до 29г. 66 9 30 13 15 12 13 12 41 
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АНТИКРИЗИСНИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ 

Продължава подпомагането на работодатели чрез проекта 

„Заетост за теб“ да назначават безработни лица 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.август 2021 г. по действащите договори в 

област Ямбол работят 465 лица. 

Мярката „60/40” – през м.август 2021 г. продължи 

изплащането на средства за запазване на заетостта на 

работниците и служителите в периода юни и юли 2021 г. В 

област Ямбол за получаване на компенсации за м.юни са 

одобрени 18 работодатели за запазване на заетостта на 231 

лица, а за получаване на средства за м.юли са кандидатствали 

22 работодатели за 4374 лица в рамките на определения за 

това срок – до 31.08.2021 г. 

 

ФИНАНСОВИ СТИМУЛИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА 

Бюрата по труда продължават да предлагат финансови преференции на работодатели и 

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

придобиването на квалификация или ключови компетентности.  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”. 

https://www.az.government.bg/pages/regionalni-obiavi-burgas/ 

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 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

https://www.az.government.bg/pages/regionalni-obiavi-burgas/
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Дата Мяс-

то 

Култур-

на проя-

ва 

Организа-

тор/и 

За контак-

ти 

1 октомв-

ри 

 гр. Ям-

бол  

 Кулинарен 

празник 

„Есенна ям-

болска тра-

пеза“  

Община Ямбол, 

Народно читалище 

„Зора -1945“  

yam-

bol@yambol.bg; 

046/681 221  

zora_yambol@m

ail.b 18 g 

0879069613  

04 октом-

ври 

с. Боя-

джик, 

 община 

„Тундж

а”  

118 години 

от рождени-

ето на Джон 

Атанасов – 

тържествено 

честване, 

конкурс по 

информаци-

онни техно-

Община „Тунджа”; 

Кметство с. Боя-

джик; Народно чи-

талище „Джон 

Атанасов”; Учили-

ще „Св. Св. Кирил 

и Методий”; Дом 

на техниката 

„Джон Атанасов”- 

046/66 15 65/ 

344 0895 506 

953  

10 октом-

ври 

  

 гр. Ям-

бол  

Рок концерт 

на групи 

към Мла-

дежки кул-

турен цен-

тър „Георги 

Братанов“  

Община Ямбол, 

Младежки култу-

рен център „Георги 

Братанов“  

yam-

bol@yambol.bg; 

046/681 221  

mldom@abv.bg 

Културен календар на област Ямбол през октомври 2021 г. 
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Дата Мяс-

то 

Култур-

на проя-

ва 

Организа-

тор/и 

За контак-

ти 

17 октом-

ври 

 гр. Ям-

бол  

 Четвърти 

регионален 

конкурс „С 

песните на 

Елена Гра-

матикова“  

Община Ямбол Ре-

гионален съюз на 

офицерите и сер-

жантите от запаса 

и резерва „Георги 

Дражев“Ямбол  

yam-

bol@yambol.bg; 

046/681 221 

Иван Тодоров 

0888006970  

октомври гр. Ям-

бол  

Национален 

фестивал 

„Ямбол пее 

и танцува“  

Община Ямбол, 

Народно читалище 

„Умение-2003“  

yam-

bol@yambol.bg; 

046/681 221 

umenie2003@g

mail.c om 

0882350957  

октомври 

  

 гр. Ям-

бол  

Литературни 

дни „Ямбол 

чете“  

Община Ямбол. 

Народно читалище 

„Съгласие-1962“  

yam-

bol@yambol.bg; 

046/681 221 sa-

glasie_jambol@

abv .bg 046/66 

41 27  

октомври гр. Ям-

бол  

„Голо тяло“ 

– фондова 

изложба  

Художествена га-

лерия „Жорж Па-

пазов“ – Ямбол, 

Представителство 

на Съюз на българ-

ските художници  

yam-

bol@yambol.bg; 

046/681 221 

Стойка Цингова 

0889137258  

Културен календар на област Ямбол през октомври 2021 г. 
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 Дата Мяс-

то 

Култур-

на проя-

ва 

Организа-

тор/и 

За контак-

ти 

октомври  гр. Ям-

бол  

 Концерт на 

млади пев-

ци, пианис-

ти и цигула-

ри  

Община Ямбол, 

Народно читалище 

„Тракийска ли-

ра2012“  

yam-

bol@yambol.bg; 

046/681 221 

тrakiiska.lira.ya

mbol 

@gmail.com 

0878892088  

октомври гр. Ям-

бол  

„Есенен са-

лон“ – тра-

дицонна из-

ложба на 

Групата на 

ямболските 

художници  

Община Ямбол, 

Представителство 

Съюз на българс-

ките художници  

yam-

bol@yambol.bg; 

046/681 221 Пе-

тър Тепсизов 

0877318261  

19 октом-

ври   

 гр. Ям-

бол  

Празник на 

Безистена  

Културноинформа-

ционен център 

„Безистен“  

046/ 610 066  

bezis-

ten.yambol@gm

ail.com 

26 октом-

ври  

град 

Ямбол  

80 години от 

рождението 

на Атанас 

Теодоров – 

творческа 

Община Ямбол, 

Дружество на пи-

сателите – Ямбол  

yam-

bol@yambol.bg; 

046/681 221 

Тенко Тенев 

0889955227  

Културен календар на област Ямбол през октомври 2021 г. 
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Дата Мяс-

то 

Култур-

на проя-

Организа-

тор/и 

За контак-

ти 

26 октом-

ври  

 Гр. Бо-

лярово  

 Празник на 

град Боляро-

во  

Община Болярово  Община Боля-

рово 

04741/6044  

26 октом-

ври –08 

ноември  

Гр. 

Страл-

джа и 

селища-

та на 

община-

та  

Тържества и 

културни 

прояви, пос-

ветени на 

празника на 

Община 

Стралджа – 

8 ноември – 

„Свети Ар-

хангел Ми-

хаил“  

ОА, Кметства и 

кметски наместни-

чества от община-

та  

04761/64-67; 

04761/64-68 e-

mail: 

straldjainf@yaho

o.com  

31 октом-

ври   

 гр. Ям-

бол  

Концерт на 

Камерен ор-

кестър 

„Дианополи

с“  

Община Ямбол, 

Камерен оркестър 

„Дианополис“-

Ямбол  

yam-

bol@yambol.bg 

046/681 221 

Красимира Сул-

танова 

0894485118  

Културен календар на област Ямбол през октомври 2021 г. 
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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 

 


