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България е сред най-активните партньори на Европейския орган по труда и ще продължи да 
допринася за развитието на европейското трудово и осигурително законодателство и единното 
му тълкуване и прилагане на ниво ЕС. Това каза вицепремиерът и министър на труда и 
социалната политика Гълъб Донев по време на срещата си с изпълнителния директор на 
Европейския орган по труда (ЕОТ) Козмин Боангиу. 

Страната ни има богат опит в изготвянето и приложението на международните трудови 
стандарти и европейското трудово законодателство и отдавна работи по темите, които са 
приоритетни за ЕОТ като ограничаването на недекларирания труд, командироването и 
свободното движение на работници в ЕС с акцент върху сезонната заетост, координацията на 
системите за социална сигурност в Общността, добави министърът на труда и социалната 
политика. 

Като пример за активното международно сътрудничество за спазване на трудовото 
законодателство Гълъб Донев посочи Споразумението между България, Гърция и Румъния за 
защита на трудовите права чрез съвместни проверки на националните инспекции по труда. 
Страната ни има принос за присъединяване на държавите от Западните Балкани към този процес, 
добави той. Министърът на труда представи и дейността на Агенцията по заетостта като водещ 
партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за 
повишаване осведомеността сред трансграничните сезонни работници „Права през всички 
сезони”. 

Изпълнителният директор на ЕОТ представи приоритетите в работата на създадената през 2019 
г. институция и даде висока оценка на досегашното сътрудничество с България. Акцент в 
разговора беше приложението на пакета „Мобилност“, с който се въвеждат нови правила на ЕС 
за сухопътния транспорт. Участието на инспектори по труда от България и други държави 
членки в съвместни проверки за тяхното спазване би гарантирало справедливото и еднозначното 
им прилагане в Общността, подчерта Козмин Боангиу. 

В срещата участва и заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев, 
който посочи, че България ще сътрудничи активно на Европейския орган на труда за 
изпълнението на неговите приоритети за регламентиране на пазара на труда за работници от 
страни извън ЕС и новите форми на заетост, борбата с недекларирания труд и изработването на 
общ подход, защитаващ интересите на българските превозвачи при проверките за спазване на 
правилата, въведени с пакета „Мобилност“. 

 

Източник: Пресцентър МТСП 

https://www.mlsp.government.bg 
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Министър Донев: България ще продължи да 
допринася за развитието на европейското 
трудово и осигурително законодателство 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работещите и самоосигуряващите се във временно затворените с акт на държавен орган заради 
Ковид икономически дейности ще получават компенсация в размер на 75% от осигурителния си 
доход за юли за времето, през което са ползвали неплатен отпуск заради наложените ограничения. 
Това реши правителството с приемането на Постановление на Министерския съвет за определяне 
на условията и реда за изплащане на този вид финансова подкрепа до края на 2021 г. 

Когато договореното работно време в месеца, за който се изплаща компенсация, е по-малко от 
договореното работно време в месеца, от който се определя размерът й, тя ще се изплаща 
пропорционално. 

Месечният размер на компенсацията на самоосигуряващите се е 75% от определения със Закона за 
бюджета на държавното обществено осигуряване минимален осигурителен доход за тази 
категория за месеца, за който се изплаща компенсацията. 

Сумите за компенсации са допустими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск за 
работниците и служителите или датата на акта на държавния орган за самоосигуряващите се лица, 
но не по-късно от 31 декември 2021 г. 

 Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите ще бъдат осигурени авансово 
с бюджетни средства за сметка на Министерството на труда и социалната политика. В последствие 
средствата могат да бъдат възстановени от очакваната допълнително пренасочване на средства за 
България през 2022 г. по линия на инструмента на ЕС за подкрепа на засегнатите от кризата с 
Ковид държави – REACT EU. 

 

Източник: Пресцентър МТСП 

https://www.mlsp.government.bg 
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Работещите и самоосигуряващите се във 
временно затворените заради Ковид бизнеси 

ще получават компенсация от 75% от 
осигурителния им доход до края на 2021 г.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родителите на деца до 14 години, които не посещават училище, детска ясла или градина поради 
въведените противоепидемични ограничения, имат право на месечна целева помощ в случай, че 
са принудени да излязат в неплатен отпуск, тъй като не могат да работят дистанционно, нямат 
възможност да ползват платен отпуск и не са в болнични. 

 За семейства с едно дете размерът на помощта е равен на минималната работна заплата – 650 
лв. За семейства с две и повече деца помощта е 150% от размера на месечната минимална 
работна заплата или 975 лв. Конкретната й стойност се определя за всеки месец поотделно 
съобразно броя на дните, в които в училището/детското заведение са въведени 
противоепидемични ограничения, които не могат да надхвърлят дните, в които работещият 
родител ползва неплатен отпуск. 

 В случай, че дистанционното обучение е въведено за срок над 10 работни дни от месеца, 
помощта се получава в пълния й размер.  Ако ограниченията са за срок от 6 до 10 работни дни 
от месеца, за семейства с едно дете размерът на помощта е 325 лв., а за семейства с две и повече 
деца размерът на помощта е 487,50 лв. При въведени ограничения до 5 работни дни от месеца 
за семейства с едно дете размерът на помощта е 162,50 лв., а за семейства с две деца - 243,75 лв. 

 Помощта се отпуска на семейства, в които средният доход на човек през месеца, в който 
училищата, детските ясли или градини са затворени заради Ковид-19, е по-нисък или равен на 
150% от минималната заплата или 975 лв. Това означава, че за да има право на такава подкрепа 
от държавата семейство с едно дете трябва да има общ доход до 2925 лв., а с две деца – до 3900 
лв. 

 Право на такава финансова подкрепа имат родителите, които са останали без работа, но нямат 
право на обезщетение за безработица или неговият размер е по-нисък от 975 лв. Помощта може 
да се ползва и от самоосигуряващи се, които не могат да работят поради противоепидемичните 
ограничения. 

 Месечната целева помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в Дирекция 
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за 
който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното 
положение. 

 От въвеждането на помощта през септември 2020 г. до момента от нея са се възползвали 53 294 
семейства. С актуализацията на държавния бюджет бяха осигурени допълнително 30 млн. лв. за 
изплащане на целеви помощи за родители на деца до 14 години, с което общият бюджет на 
мярката за 2021 г. беше увеличен на 103 млн. лв.  
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Родителите на деца до 14 години, които учат 
дистанционно, имат право на подкрепа от 

държавата 
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Университетите ще дигитализират учебните 
програми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Във висшите училища ще бъдат създадени дигитални учебни програми и нови интерактивни 

дигитални ресурси. Ще се разработи устойчив механизъм за осъвременяване на съществуващите 

и създаване на нови учебни планове и програми. Ще се въведат съвременни, гъвкави и ефективни 

форми на обучение. Това се предвижда в Оперативния план към Стратегията за развитието на 

висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година, който беше одобрен 

от кабинета днес.  

 

Сред целите на плана са още интернационализация на висшето образование и включване в 
международни образователни и научни мрежи. Ще се активизира научната дейност във висшите 
училища и ще се изгражда ефективна връзка образование – наука – бизнес. Заложени са стимули 
за млади преподаватели, за привличане на преподаватели от чужбина, както и за изготвяне и 
издаване на учебници, учебни помагала и монографични трудове на чужди езици. 

Предвидено е повишаване на ролята на висшите училища като активен фактор за регионално 

развитие, подобряване на управлението на университетите и на системата за оценяване и 

акредитация. 

 

Освен средства от държавния бюджет и от бюджетите на висшите училища се предвижда 

осигуряване на финансиране чрез европейските фондове, както и чрез програмите на 

Европейския съюз „Еразъм+“ и „Хоризонт Европа“. Средства са предвидени и в Плана за 

възстановяване и устойчивост.  

 
 

Източник:  

https://www.mon.bg 

 

 

 

 

https://www.mon.bg/bg/news/4257
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Обекти от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) 2020 – 2027 получават 
допълнително малко над 4 млн. лв. Сумата беше гласувана днес от Министерския съвет. От 2018 
г. досега националното финансиране на научните инфраструктури е в размер на 74 млн. лв. 

Пътната карта цели устойчивото развитие и финансиране на националната научна 
инфраструктура и осигуряване достъпа на българските учени до паневропейски и световни 
инфраструктури. Документът съдържа 51 обекта, сред които са Центровете по компетентност и 
за върхови постижения по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 
както и включените през 2020 г. 12 нови инфраструктурни комплекса с потенциал, високо оценен 
от чуждестранни оценители. В началото на тази година са отпуснати малко над 7 800 000 лв. за 
Института по компютърни науки . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С допълнителните средства от над 4 млн. лв. ще се подкрепят пет инфраструктурни обекта от 
НПКНИ. 2 700 000 лв. се отпускат за ремонт и оборудване на научноизследователския кораб от 
Българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“. За Националния геоинформационен 
център са необходими 365 000 лв. за надграждане и развитие на информационната система 
„Метеоаларм“. За научните екипи, работещи с Обединения институт за ядрени изследвания 
(ОИЯИ, гр. Дубна) са предвидени 540 000 лв. Финансов координатор за участието на България в 
Дубна е Министерството на образованието и науката, а научен координатор - Агенцията за 
ядрено регулиране. Членството там има значима роля за развитието на българската наука, като 
позволява на българските учени да провеждат изследвания на най-високо световно ниво и да 
поддържат връзки с над 700 научни центъра и университети в 64 страни. 

За българското участие в европейските консорциуми „Проучване на здравето, застаряването и 

пенсионирането в Европа - SHARE ERIC“ и „Европейското социално изследване ESS-ERIC“ се 

отпускат съответно 229 950 лв. и 200 000 лв. 

 

Източник:  

https://www.mon.bg 

 

 

 

Още над 4 млн. лв. за научна инфраструктура  

https://www.mon.bg/bg/news/4257
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Кабинетът отпусна малко над 4,1 млн. лв. за строителство и ремонт на 24 детски градини и 
училища. Средствата са по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и 
реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. 

Програмата цели да намали недостига на места в детски ясли и градини, да създаде условия за 
въвеждане на задължително предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна 
възраст. По отношение на училищата целта е да се увеличи броят на тези с едносменен режим на 
обучение и да се намали недостига на места в тях. 

Средствата ще бъдат разпределени между 15 общини и една държавна професионална гимназия. 
Общините са Банско, Благоевград, Белица, Гърмен, Бургас, Поморие, Айтос, Несебър, Велико 
Търново, Габрово, Кърджали, Троян, Правец, Казанлък и Свиленград. За реконструкцията на 
държавната Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев" в Гоце Делчев се отпускат 
69 190 лв. 

Близо 15 000 лв. се отпускат за изграждане на допълнителен корпус на Профилираната Природо-

математическа гимназия "Никола Обрешков" в Казанлък. За реконструкцията на Основно 

училище "Г. Бенковски" в Кърджали кабинетът отпусна 30 000 лв., а за Начално училище 

"Христо Ботев“ в Троян – близо 54 000 лв. 

 

Източник:  

https://www.mon.bg 

 

 

 

 

 

4,1 Млн. лв. за строителство и ремонт на детски 
градини и училища 

https://www.mon.bg/bg/news/4257
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Висши училища и научни организации ще развиват 
системи за киберсигурност и защита на 

информацията 

 

Иновативни системи за киберсигурност и управление на антитерористичната дейност ще могат 
да развиват висши училища и научни организации по новата научна програма на 
Министерството на образованието и науката „Сигурност и отбрана“. Тя е разработена в 
изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017 г.–2030 г. и е 
подкрепена от министерствата на отбраната и на външните работи. Бюджетът й е 6 млн. лв. 
Очаква се дейностите по нея да стартират през 2022 г. и да се изпълняват до 2025 г. 

Програмата предвижда съвместно с бизнеса да се разработят съвременни системи и технологии 
за защита на информацията, както и по-сигурна среда за виртуална комуникация. Висшите 
училища и научните организации ще могат да обучават съвместно докторанти и да правят 
интердисциплинарни изследвания. Учените ще бъдат стимулирани да публикуват разработките 
си във висококачествени научни издания. 

Потенциалните бенефициенти по програмата са Центърът за изследвания по национална 

сигурност и отбрана към  БАН, УНСС, УниБИТ, Военната академия „Г. С. Раковски“, 

Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Академията на МВР, Висшето военноморско 

училище „Н. Й. Вапцаров“, Националният военен университет „Васил Левски”, Висшето 

военновъздушно училище „Г. Бенковски”, Лабораторният комплекс на София Тех Парк и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник:  

https://www.mon.bg 

https://www.mon.bg/bg/news/4257
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Общините ще получат 5 288 076 лева за дейности по пет национални програми за развитие на 
образованието през 2021 г. 

Правителството отпусна 3 499 319 лева по Националната програма „Без свободен час”. От тях 
2 484 799 лева са за учители, които заместват свои колеги в периода от 1 ноември 2020 г. до 30 
юни 2021 г. За един учебен/астрономически час се възстановяват до 10,50 лв. за учител, който 
замества в населеното място по настоящия му адрес, и до 12,50 лв. – в извън населеното място. 

167 200 лева се предоставят на педагогически специалисти, които работят вместо свои колеги в 

трета и четвърта подготвителна група, както и в смесени групи, в които пет и шестгодишните 

деца са повече от половината от състава на групата. Останалите 847 320 лева са предвидени за 

консумативи (интернет) за учителите при онлайн обучение. 

По Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ се отпускат 1 198 015 лева. 
Средствата се разпределят сред 204 училища за подготовка на ученици за участия в олимпиади. 
Допълнителните занятия ще засилят интереса на децата към национални и международни 
олимпиади и състезания. 

Кабинетът одобри 307 433 лева по Националната програма „Заедно в грижата за всеки ученик”. 
От тях 189 708 лева са за проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на 
индивидуално портфолио, съдържащо информация за успеха на детето по всички учебни 
предмети. Тази дейност се изпълнява от начални учители, за което те получават допълнително 
възнаграждение. 

Над 23 400 лева се предоставят на 53 училища за екипна работа между учители от детски градини 
и начален етап на основното образование. Други 94 293 лева са за съвместна работа между 
педагози от начален и прогимназиален етап. Дейностите улесняват прехода на учениците между 
отделните етапи и създават партньорства и мрежи между училищата. 

По Национална програма „Заедно за всяко дете” се отделят 86 570 лева. Средствата се за 13 
детски градини и 26 училища. Те ще се използват за финансиране на дейности на екипите за 
обхват. Планирани са срещи с родители и другите членове на семействата за привличане и 
ангажиране на всички заинтересовани страни с цел обхващане и задържане на децата и 
учениците в системата на образованието. 

70 училища ще получат 196 739 лева по Национална програма „Изучаване и съхраняване на 

традициите и историята на българската армия“. Ученици ще разработват проекти, свързани с 

изследване на историческото минало на българската армия, създаване на кът в училището, както 

и за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май. 

Целта е да се засили интересът на учениците към историята и постиженията на българската 

армия, както и да се изградят училищни традиции, свързани с патриотичното възпитание. 

 

 

Източник:  

https://www.mon.bg 

Кабинетът одобри над 5 млн. лева за развитие на 
образованието 

https://www.mon.bg/bg/news/4257
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Деветдесет и една държавни професионални гимназии ще получат спортно оборудване и 
обзавеждане на стойност над 2 млн. лв., за да оборудват физкултурни салони и фитнес площадки 
на открито. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 
(ОПРР). 

Днес Министерството на образованието и науката (МОН) обяви обществена поръчка, с която се 
търсят доставчици на два вида спортни съоръжения - за открити фитнес площадки и за 
физкултурни салони. Някои от гимназиите получават оборудване и по двете позиции – за 
спортни площадки и за физкултурни салони. 

Професионалните училища, които могат да бъдат финансирани по ОПРР, са определени още 
през 2015 г. по правилата на оперативната програма. През 2020 г. МОН се е допитало до 
гимназиите за потребностите им от спортно оборудване. На базата на заявките те са включени в 
проекта, одобрен от Управляващия орган на ОПРР. 

Оборудване за открити фитнес площадки ще има за 60 професионални гимназии. То включва 
троен комбиниран външен фитнес уред – висилка, разгъвач и за теглене, комбиниран уред 6 в 1 
и ударопоглъщаща настилка. Общата стойност на тази доставка е малко над 500 000 лв. 

Осемдесет и четири гимназии ще получат спортно оборудване за физкултурните си салони. 
Сумата за него е малко над 1,5 млн. лв. Ще се финансира закупуването на комплект от спортни 
съоръжения – тренировъчна дървена стена, метален барабан в комплект с въже за дърпане, 
тренировъчни колани, дъски за коремни преси, топка с дръжка, тренировъчен комплект за 
високо интензивни тренировки и др. Това оборудване е препоръчано от Министерството на 
младежта и спорта и е свързано с изпълнение на тренировъчна програма. 

Фирмите могат да кандидатстват до 18 ноември т.г. Договорите с избраните кандидати ще са със 

срок до 20.07.2023 г. Конкретните доставки се изпълняват в срок до 45 дни след изпращане на 

заявка за конкретно училище. Доставчиците поемат също монтажа и гаранционната поддръжка 

на оборудването. 

 

Източник:  

https://www.mon.bg 

91 професионални гимназии ще получат спортни 
съоръжения със средства от ЕС  

https://app.eop.bg/today/153683
https://www.mon.bg/bg/news/4257
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Работните места на над 180 000 служители са запазени чрез изпълнението на антикризисните 
мерки за заетост по време на мандата на служебното правителство до момента.  

 

По мярката 60/40 на 6559 работодатели са изплатени 343 366 797 лв. за запазване на заетостта на 
над 175 000 работници в периода от 12 май до 22 септември. По този начин държавата 
гарантира, че работещите в засегнатите от коронакризата сектори продължат да получават 
доходите си в пълен размер, а бизнесът има възможност да запази своя персонал. 

В същия период по мярката „Запази ме“ са изплатени компенсации за запазване на заетостта на 
5709 служители, които са излезли в неплатен отпуск заради ограничения на дейността им, 
въведени с противоепидемичните мерки. За тази цел са изразходвани 6 217 780 лв., показва 
статистиката на Агенцията по заетостта. 

По схемата „Заетост за теб“ по време на мандата на служебния кабинет държавата е подкрепила 
разкриването на 16 087 работни места, на които са наети хора, останали без работа в кризата. 

В изпълнение на Националния план за действие по заетостта в периода май-септември 15 722 
безработни от уязвимите групи на пазара на труда са започнали работа или обучения. За целта са 
изразходвани 35 790 274 лв. 

 

Източник:  

 https://www.mlsp.government.bg/ 

Над 180 000 работни места са запазени с 
антикризисните мерки по време на мандата на 

служебното правителство  
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Над 200 000 деца ще получат подкрепа при изпълнението на Националния план за изпълнение 
на Европейската гаранция на детето в България. Мерките в него ще бъдат финансирани с около 
140 млн. евро от Европейския социален фонд +. Това каза вицепремиерът и министър на труда и 
социалната политика Гълъб Донев при откриването на събитието „Европейската гаранция за 
детето – реалност за децата в България: Гласът на младежите“, организирано от УНИЦЕФ, 
посолството на Словения и Представителството на Европейската комисия в България. 

Той подчерта, че за повишаване на детското благосъстояние са необходими всеобхватни 
политики, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на 
семействата, качествено образование и здравеопазване, достъп до услуги, както и подходящи 
жилищни условия. Тези направления са и в основата на Европейската гаранция за детето, чието 
изпълнение ще има добавена стойност за подобряване и на националните ни политики за 
подкрепа на децата и семействата, посочи Донев. 

Вицепремиерът открои два основни процеса по изпълнението на Гаранцията в България. На 
първо място е разработването на национален план за реализацията на Гаранцията, чиято цел е да 
създаде рамка от мерки и действия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване на децата. Вторият значим фокус е внимателното планиране на съфинансирането на 
мерките от Европейския социален фонд + по програмите „Развитие на човешките ресурси“ 2021-
2027 и „Образование“ 2021-2027, които ще очертаят общия пакет за подкрепа, обясни 
министърът на труда и социалната политика. 

Гаранцията за детето припомня отговорността на възрастните за справяне с бедността, която 

децата наследяват от своите родители, каза в заключение Гълъб Донев. 

 

Източник:  

https://www.mlsp.government.bg/ 

 

 

Вицепремиерът Донев: Над 200 000 деца ще 
получат подкрепа при изпълнението на 

Европейската гаранция на детето в България  



 

 

Областният управител на област Ямбол, Георги 
Чалъков, взе участие в XIV-та Национална 

Конференция по транспортна инфраструктура  
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В хода на Конференцията, господин Чалъков представи пред участниците Доклад, относно 

необходимостта от разработване на проект за транспортен коридор Север – Юг – път I-7 от 

Силистра-Кълъраш до ГКПП Лесово-Хамзабейли и възможностите за социално и икономическо 

развитие на източна България. В Доклада бяха представени актуални данни за очаквания вид и 

количество трафик в следващите 10 години, който ще премине през ГКПП-тата между 

Република Турция и Република България. Според данните, представени от областния управител, 

с оглед продължаващото развитие на икономиката и търговията в глобален мащаб, в бъдеще се 

очаква тенденцията за увеличаване на трафика да продължи ежегодно с около 20%. 

С представяне и на други данни и със заключение относно ползите от евентуално изграждане на 

транспортен коридор Север – Юг – път I-7, областният управител Георги Чалъков заяви своята 

категорична позиция, а именно, че изграждането на коридора е от изключителна важност за цяла 

източна България. 

В края на Конференцията бе подписана и Декларация от страна на участниците, в това число и 

областните управители на Ямбол, Бургас, Силистра и Шумен. 

Националната Конференция по транспортна инфраструктура с международно участие е най-

голямата ежегодна конференция в областта на транспортната инфраструктура на Балканите и се 

организира ежегодно от Институт по транспортно строителство и инфраструктура, в 

партньорство с Факултет по транспортно строителство към УАСГ и Сдружение „Български 

форум по транспортна инфраструктура“. 

Основна цел на организаторите на Конференцията е да създадат устойчива връзка 

администрация – наука – бизнес, предоставяйки възможност за обмен на знание, опит и 

технологии между участниците. За поредна година, Конференцията събра на едно място 

изтъкнати представители на релевантните научни среди, държавни институции, браншовия 

бизнес и заинтересованата общественост. 

Източник:  

https://www.facebook.com/oblastyambolofficial/ 
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Въвеждат се нови противоепидемични мерки в 
област Ямбол - Заседание на Областен медицински 

съвет   

 

На 14.10.2021 г. от 10:30 ч., в сградата на Областна администрация Ямбол се проведе 
заседание на Областния медицински съвет.  

Заседанието бе открито и водено от Драгомир Димитров – заместник областен управител на 
област Ямбол. Думата беше предоставена на г-жа Радостина Калчева - директор на РЗИ Ямбол. 

Г-жа Калчева представи актуалната епидемична обстановка за областта. Към 14.10 
заболеваемостта за област Ямбол е 489,32 на 100 000 души население. Това означава, че сме на 
прага на тъмночервената зона, която е от 500 души заболяемост нагоре. Активните случаи в 
област Ямбол са 932-ма заболели, като от тях 117 се намират в болнични заведения, а 815 са на 
домашно лечение. Под карантина са 1022-ма души, това са контактни на заболели от COVID-19, 
както и завърнали се от рискови зони. От началото на пандемията, общо диагностицираните за 
област Ямбол са достигнали 9035 души, а починалите са 424 души. 

Наблюдава се 14-дневната заболеваемост, като за този период има нови 570 заболели, като в 
понеделник – 11.10.21 г. е имало рекорд с 64-ма нови случаи. Починалите за този период са 29, 
това означава, че всеки ден има повече от 2-ма души починали. Тенденцията през последните 
дни и седмици е повишаване на заболеваемостта. Вълната все още е в своето развитие, в своята 
стихия, тоест все още не сме достигнали пика. Освен, че се наблюдава увеличаване на случаите 
на заболяемост от COVID-19, се наблюдават и случаи, които се нуждаят от хоспитализация, от 
болнично лечение, включително и от интензивно такова. Към момента заетите легла в област 
Ямбол са 99, свободните са 39, от които свободни са 3 интензивни и 36 за пациенти без 
усложнения, като в частната болница капацитетът е зает на 100%. Всичко това показва, че 
натискът към болничната и доболничната помощ е много голям. Има заболели медицински 
лица, социални работници, включително учители, помощен персонал от учебни и детски 
заведения. Единствената добра новина, в случая, е, че няма хоспитализирани деца, болни от 
COVID-19. Най-малките деца заболели, на домашно лечение, са две деца на по 2 г., всички 
останали деца, около 30 на брой, са в добро състояние, на домашно лечение и под карантина. 
Към момента са карантинирани 9 класа от 5 училища. Освен в училищата, има карантинирани 3 
групи от детски заведения, които са под карантина, заради заболели деца или учители. За 
съжаление, малка част от учителите са ваксинирани и сега вече се вижда какъв е резултатът от 
това. Най-много са случаите в община Ямбол, най-малко в община Болярово, което е 
разбираемо, предвид броя на населението във всяка община. 18-19% от населението в областта е 
ваксинирано, като ако се прибавят 30-40 % преболедували, отново не може да се постигнат 
мечтаните 70-75% колективен имунитет, при който би се спряло разпространението на болестта. 
Затова тази тенденция на постоянно покачване на заболелите налага прилагането на нови 
допълнителни мерки.  

Г-н Димитров предложи на присъстващите заповедта за новите мерки да бъде изпратена от РЗИ 
още днес за съгласуване от държавния здравен инспектор, а да не се чакат още 2 дни, за да влезе 

по-скоро в сила, предвид ситуацията, в която се намира област Ямбол . 
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Г-н Ревански изяви мнение, че е съгласен с предложението на г-н Димитров, след което 
отправи въпрос към г-жа Калчева, относно ситуацията на ваксинираните в областта, дали се е 
увеличил значително техният брой, при което г-жа Калчева обясни, че от тяхна страна 
постоянно насърчават хората да се ваксинират, защото идеята е именно това – да се 
предотврати разпространението на заразата, но желаещите са много малко. Също така обясни, 
че новата бустерна доза се прилага в момента, като е необходимо да са минали 6 месеца след 
втората доза. Приоритет за бустерната доза са практикуващите медицина, онкоболните, хората 
на хемодиализа и тези с по-сериозни заболявания. Г-н Ревански апелира лекарите да бъдат по-
активни в социалните мрежи, да насърчават гражданите да се ваксинират. 

 

След представените данни за заболеваемостта в област Ямбол и обсъждане на новите мерки за 

справяне с пандемията от COVID-19, членовете на съвета приеха следното решение: 

-Да се издаде заповед за прилагането на нови противоепидемични мерки за област Ямбол. 
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Комисията прие  Съобщение относно цените на енергията, за да се справи с изключителното 
покачване в световен мащаб на цените на енергията, предвиждано да продължи и през зимата, и да 
помогне на хората и предприятията в Европа. В съобщението е представен набор от мерки, които 
ЕС и неговите държави членки могат да използват, за да се справят с непосредственото 
въздействие на настоящото покачване на цените и да осигурят допълнително укрепване на 
устойчивостта срещу бъдещи сътресения. Краткосрочните национални мерки включват спешно 
подпомагане на доходите на домакинствата, държавна помощ за предприятията и целеви данъчни 
облекчения. Комисията също така ще подкрепи инвестициите в енергия от възобновяеми 
източници и енергийна ефективност, ще проучи евентуални мерки за съхранение на енергия и 
закупуване на запаси от газ и ще направи оценка на настоящата структура на пазара на 
електроенергия.  
При представянето на набора от мерки комисарят по въпросите на енергетиката 
Кадри Симсон заяви: Поскъпването на енергията в световен мащаб е сериозен проблем за ЕС. В 
момент, в който излизаме от пандемията и започваме икономическото си възстановяване, е от 
първостепенно значение да защитим уязвимите потребители и да подкрепим европейските 
дружества. Комисията помага на държавите членки да предприемат незабавни мерки, за да намалят 
въздействието върху домакинствата и предприятията тази зима. В същото време набелязваме други 
средносрочни мерки, с които да се гарантира, че нашата енергийна система е по-устойчива и по-
гъвкава, за да устои на всяка бъдеща нестабилност през целия преход. Настоящата ситуация е 
извънредна, като вътрешният енергиен пазар ни служи добре през последните 20 години. Трябва 
обаче да сме сигурни, че той ще продължава да ни служи и в бъдеще, за да реализираме 
Европейския зелен пакт, да повишим енергийната си независимост и да постигнем целите си в 
областта на климата. 

Набор от краткосрочни и средносрочни мерки 

Настоящият скок на цените изисква бърз и координиран отговор. Съществуващата правна рамка 

дава възможност на ЕС и неговите държави членки да предприемат действия за справяне с 

непосредствените последици за потребителите и предприятията. 

Следва да се даде приоритет на целенасочени мерки, с които бързо може да се смекчи 

въздействието на покачването на цените върху уязвимите потребители и малките предприятия. 

Тези мерки следва да бъдат лесно регулируеми през пролетта, когато се очаква положението да се 

стабилизира. Дългосрочният ни преход и инвестициите в по-чисти енергийни източници не трябва 

да бъдат възпрепятствани.  

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Цени на енергията: Комисията представя набор 

от мерки за справяне с извънредната ситуация и 

нейното въздействие 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/tackling_rising_energy_prices_a_toolbox_for_action_and_support.pdf
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Незабавни мерки за защита на потребителите и предприятията: 

 предоставяне на спешна подкрепа на доходите на потребители, засегнати от енергийна бедност, 
например чрез ваучери или частични плащания на сметки, които могат да бъдат подпомогнати 
от приходите по СТЕ на ЕС; 

 разрешаване на временно отсрочване на плащането на сметки; 

 въвеждане на предпазни мерки, за да се избегне преустановяване на електрозахранването; 

 осигуряване на временни, целенасочени облекчения на данъчните ставки за уязвимите 
домакинства; 

 предоставяне на помощ на предприятия или отрасли в съответствие с правилата на ЕС за 
държавната помощ; 

 засилване на международните дейности в областта на енергетиката, за да се гарантира 
прозрачността, ликвидността и гъвкавостта на международните пазари; 

 разследване на евентуално антиконкурентно поведение на енергийния пазар и отправяне на 
молба към Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) да засили в допълнителна 
степен мониторинга на развитието на пазара на въглеродни емисии; 

улесняване на по-широк достъп до споразумения за закупуване на електроенергия от възобновяеми 
източници и осигуряване на подкрепа за тях чрез съпътстващи мерки. 

 

Преходът към чиста енергия е най-добрата застраховка срещу ценови сътресения в бъдеще и 
трябва да се ускори. ЕС ще продължи да развива ефективна енергийна система с голям дял 
на възобновяема енергия. Докато по-евтините възобновяеми източници на енергия играят все по-
голяма роля в снабдяването на електрическата мрежа и определянето на цената, други енергийни 
източници, включително газ, все още са необходими във времена на повишено търсене. При 
настоящата структура на пазара, когато се използва газ, той все още е определящ за общата цена на 
електроенергията, тъй като една и съща цена се прилага по отношение на всички производители, 
когато един и същ продукт, а именно електроенергия, се подава в мрежата. По принцип се смята, че 
настоящият модел на пределно ценообразуване е най-ефективният, но има основания да се направи 
допълнителен анализ. Кризата също така подчерта значението на газовите хранилища за 
функционирането на пазара на газ в ЕС. Понастоящем ЕС разполага с капацитет за съхранение 
на повече от 20 % от годишното си потребление на газ, но не всички държави членки имат 
съоръжения за съхранение, а тяхната употреба и задълженията за поддържането им варират.  

Посочените мерки ще спомогнат да се реагира своевременно на настоящите скокове на цените на 
енергията, които са следствие от извънредната глобална ситуация. Те също така ще допринесат за 
финансово изгоден, справедлив и устойчив енергиен преход за Европа, както и за по-голяма 
енергийна независимост. С инвестициите в енергия от възобновяеми източници и енергийна 
ефективност не само ще се намали зависимостта от вносни изкопаеми горива, но и ще се осигурят 
по-достъпни цени на едро за енергия, които са по-устойчиви на ограниченията на доставките в 
световен мащаб. Преходът към чиста енергия е най-добрата застраховка срещу ценови сътресения в 
бъдеще и трябва да се ускори, включително с оглед на климата.  

 

Източник:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_5204 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 
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Комисията прие доклад за Цифровия COVID сертификат на ЕС и въвеждането му в целия ЕС. В 
доклада се посочва, че сертификатът на ЕС е съществен елемент от отговора на Европа на 
пандемията от COVID-19, като са генерирани над 591 милиона сертификата. Сертификатът, 
който обхваща ваксинацията срещу, направеното изследване за и преболедуването на COVID-19, 
улеснява безопасното пътуване на гражданите, като също така е от ключово значение за 
подпомагането на тежко засегнатия туристически сектор в Европа. Цифровият COVID 
сертификат на ЕС има успех по света: той установи световен стандарт и понастоящем е 
единствената система, която вече се прилага на международно равнище. 43 държави от четири 
континента вече са свързани към системата, а през следващите седмици и месеци ще ги 
последват и други.  

Както заяви председателят Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на Съюза от 
2021 г., Цифровият COVID сертификат на ЕС е доказателство, че „когато действаме заедно, 
можем да действаме бързо“. 

Успехът на системата на Цифровия COVID сертификат на ЕС в цифри: 

· Държавите — членки на ЕС, са издали над 591 милиона цифрови COVID сертификата 
на ЕС. 
43 държави вече са свързани към системата на ЕС: 27 държави — членки на ЕС, 3 
държави от Европейското икономическо пространство (ЕИП), Швейцария и 12 други 
държави и територии. С Комисията са се свързали общо 60 трети държави, които 
проявяват интерес да се присъединят към системата на ЕС. Освен с вече свързаните, 
понастоящем се провеждат технически обсъждания с 28 от тези държави. 
 

Секторът на въздушния транспорт извлече значителни ползи от Цифровия COVID сертификат на 
ЕС, който започна да се прилага точно навреме за пиковия период на пътуване през лятото. 
Международният съвет на летищата (ACI Europe) докладва, че през юли 2021 г. общият 
пътникопоток се е увеличил повече от два пъти в сравнение с юли 2020 г. ACI Europe отдава тази 
промяна на въвеждането на Цифровия COVID сертификат на ЕС, наред с облекчаването на 
ограниченията за пътуване. 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Цифровият COVID сертификат на ЕС: световен 

стандарт с над 591 милиона сертификата 

 

БРОЙ 10, ОКТОМВРИ 2021 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_bg
https://www.aci-europe.org/
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Според проучване „Евробарометър“ на Европейския парламент около две трети (65 %) от 
респондентите са съгласни, че Цифровият COVID сертификат на ЕС е най-безопасният начин за 
свободно пътуване в Европа по време на пандемията от COVID-19. 

 

20 държави — членки на ЕС, използват Цифровия COVID сертификат на ЕС и за вътрешни 
цели, като например за достъп до големи прояви и ресторанти, киносалони и музеи, чрез 
допълнително национално правно основание. 

 

До 31 март 2022 г. Комисията ще представи нов доклад относно прилагането на регламента. Този 
доклад може да бъде придружен от законодателно предложение за удължаване на срока на 
прилагане на регламента, като се вземе предвид развитието на епидемичната обстановка. 
Комисията не изключва възможността да представи такова предложение още на по-ранен етап, за 
да се гарантира, че необходимата законодателна процедура може да бъде завършена навреме.  

 

 

Източник:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_5267 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ БРОЙ 10, ОКТОМВРИ 2021 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2021/soteu-flash-survey/soteu-2021-report-en.pdf
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Комисията изготвя набор от 10 потенциални терапевтични средства срещу COVID-19, като така 
изпълнява едно от ключовите действия по стратегията на ЕС за терапевтичните средства срещу 
COVID-19 Изготвеният списък е въз основа на независими научни становища и в него са 
включени кандидати за средства за лечение, които има вероятност да бъдат разрешени, което 
означава, че ще бъдат налични на европейския пазар. Ако тяхната безопасност и ефективност 
бъдат потвърдени от Европейската агенция по лекарствата, тези терапевтични средства ще 
предложат възможно най-бързо лечение на пациентите в целия ЕС. 

Ваксинацията срещу COVID-19 предлага най-добрата превантивна защита срещу инфекция, 
тежко заболяване, човешки жертви и дългосрочни последици от заболяването. Макар 
ваксинацията да предлага най-добрия начин за прекратяване на пандемията и за завръщане към 
нормалния начин на живот, едновременно с това ние осигуряваме терапевтични средства срещу 
COVID-19 за лечение на заразените. 

Стратегията на ЕС за терапевтичните средства срещу COVID-19 е неразделна част от работата по 
изграждането на силен Европейски здравен съюз и е изготвена въз основа на успешната 
стратегия на ЕС за ваксините. 

Група от независими научни експерти прегледаха 82 кандидата за терапевтични средства в 
късния етап на клиничното им разработване и определиха 10 от тях като най-обещаващи за 
набора на ЕС от средства за лечение на COVID-19. Те взеха под внимание факта, че за 
различните групи пациенти са необходими различни видове продукти според различните стадии 
на заболяването и степента на сериозност. Списъкът с десетте кандидата е разделен на три 
категории лечение и той ще продължи да бъде допълван с появата на нови научни доказателства: 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Европейски здравен съюз: Комисията изготвя 

набор от 10 най-обещаващи средства за лечение на 

COVID-19 

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=bg&groupId=3791&fromMeetings=true&meetingId=27935
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 Антивирусни моноклонални антитела, които са най-ефикасни в много ранните етапи на 
инфекцията: 

 Ronapreve, комбинация от две моноколониални антитела (казиривимаб и имдевимаб), на 
компанията Regeneron Pharmaceuticals и Roche. 

 Xevudy (сотровимаб) на Vir Biotechnology и GlaxoSmithKline. 

 Evusheld, комбинация от две моноклонални антитела (тиксагевимаб и цилгавимаб), на 
AstraZeneca. 

 Антивирусни препарати за перорална употреба възможно най-скоро след инфекцията: 

 Molnupiravir на Ridgeback Biotherapeutics и MSD. 

 PF-07321332 на Pfizer. 

 AT-527 на Atea Pharmaceuticals и Roche. 

 Имуномодулатори за лечение на хоспитализирани пациенти: 

 Actemra (тоцилизумаб) на Roche Holding. 

 Kineret (анакинра) на шведската компания Orphan Biovitrum. 

 Olumiant (барицитиниб) на Eli Lilly. 

 Lenzilumab на Humanigen. 
 
Следващи стъпки 

Шест от подбраните терапевтични средства вече са в процес на текущ преглед или за тях е 
подадено заявление за разрешение за търговия до Европейската агенция по лекарствата. За тях 
скоро би могло да бъде получено разрешение, при условие че окончателните данни докажат 
качеството, безопасността и ефикасността им. 

Подборът на десетте кандидата е независим от научната оценка от Европейската агенция по 
лекарствата и не замества нито нея, нито разрешаването на лекарствата от Европейската комисия. 
Даден подбран продукт може да не бъде разрешен, ако наличните научни доказателства не 
отговарят на нормативните изисквания. 

За останалите четири кандидата в списъка има получени научни становища от EMA и след като 
бъдат събрани достатъчно клинични данни, могат да започнат още текущи прегледи. 

Както беше обявено в стратегията за терапевтичните средства, подкрепата на иновациите ще 
ускори развойната дейност по терапевтични средства на ранен етап. 

Органът за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) ще създаде 
интерактивна платформа за обозначаване на обещаващи терапевтични средства. Беше обявена 
покана за подаване на оферти за проектиране на платформата. 

През ноември ще бъде организирана общоевропейска проява за установяване на контакти в 
сектора на промишленото производство на терапевтични средства, за да се ускори развойната 
дейност по нови лекарства и лекарства с променено предназначение за лечение на COVID-19 и да 
се мобилизира капацитетът на ЕС за производство на фармацевтични продукти. 
 
 
Източник:  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_5366 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-treatments
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Европейският институт за иновации и технологии стартира ново партньорство за иновации под 
формата на общност на знание и иновации, за да подпомогне конкурентоспособността и растежа 
на секторите и отраслите на културата и творчеството в Европа. Новото партньорство ще 
допринесе за ускоряване на възстановяването на тези сектори и за отключване на 
неоползотворените икономически възможности в сферата на архитектурата, културното 
наследство, дизайна, модата, киното, музиката, издателската дейност, сценичните изкуства и 
видеоигрите. 

Общностите на знание и иновации, координирани от Европейския институт за иновации и 
технологии, могат да съществуват 15 години. Около 300 милиона евро финансиране от ЕС по 
линия на програмата „Хоризонт Европа“ е осигурено за две нови общности на знание и 
иновации, които ще бъдат стартирани през текущия период на финансиране 2021—2027 г., като 
съществува възможност за привличане на допълнителни средства от частния и публичния сектор. 
Първата от тях — общността на знание и иновации за секторите и отраслите на културата и 
творчеството — е на път да се превърне в реалност. 

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и 
младежта Мария Габриел заяви: „Културата е душата на Европа. Европейските културни и 
творчески отрасли имат способността да подобряват живота на хората, да преобразуват 
общностите, да създават работни места и растеж и да оказват положително въздействие 
върху други сектори, благодарение на което Европа ще се превърне в най-голямата движеща 
сила на иновациите в света. Амбицията ни несъмнено е да поставим основите на една 
европейска екосистема за иновации, основана на културата и творчеството. Това ново 
партньорство на Европейския институт за иновации и технологии ще подхранва тази амбиция. 
То ще подкрепи също така творчеството в цяла Европа и ще превърне уменията и знанията в 
авангардни иновации.“ 

Крайният срок за подаване на заявления е 24 март 2022 г., като Европейският институт за 
иновации и технологии ще проведе редица информационни уебинари през целия месец ноември, 
за да могат заинтересованите страни да научат повече за поканата за представяне на 
предложения. Избраните партньори ще бъдат обявени през юни 2022 г.  

Чрез своя бизнес модел, който обхваща целия процес на създаване на иновации — от студента до 
предприемача, от идеята до продукта и от лабораторията до пазара — Европейският институт за 
иновации и технологии обучи над 100 000 студенти, пусна на пазара 1 400 продукта и подкрепи 
3 800 нови предприятия, които набраха външни средства на стойност 3,9 милиарда евро от 
началото на дейността му през 2008 г. насам.  

Източник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_5467 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Европейският 

институт за иновации и технологии стимулира 

устойчивото възстановяване и растеж на 

секторите на културата и творчеството в 
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https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-innovation-communities
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Комисията прие  своите доклади за състоянието на енергийния съюз за 2021 г., в които се прави 
преглед на напредъка, постигнат от ЕС в осъществяването на прехода към чиста енергия, близо 
две години след стартирането на Европейския зелен пакт. Въпреки че съществуват редица 
окуражаващи тенденции, ще са необходими по-големи усилия за постигане на целта за 
намаляване на нетните емисии с най-малко 55 % до 2030 г. и постигане на неутралност по 
отношение на климата до 2050 г., а данните ще трябва да бъдат внимателно анализирани през 
следващата година с оглед на по-дългосрочните тенденции след COVID. 

Докладът показва, че през 2020 г. възобновяемите енергийни източници са изпреварили за първи 
път изкопаемите горива като източник на енергия номер едно в ЕС, като са генерирали 38 % от 
електроенергията в сравнение с 37 % за изкопаемите горива. Към днешна дата 9 държави — 
членки на ЕС, вече са преустановили използването на въглища, други 13 са поели ангажимент за 
поетапно преустановяване, а 4 проучват възможните срокове. Емисиите на парникови газове в 
ЕС-27 през 2020 г. спаднаха с почти 10 % в сравнение с 2019 г. — безпрецедентен спад, дължащ 
се на пандемията от COVID-19, което доведе до общо намаляване на емисиите с 31 % в 
сравнение с 1990 г. 

Потреблението на първична енергия е намаляло с 1,9 %, а крайното енергопотребление — с 0,6 % 
през миналата година. И двете стойности обаче са над стойностите, необходими за постигане на 
целите на ЕС за 2020 г. и 2030 г., поради което усилията за справяне с този проблем на 
равнището на държавите членки и на равнището на ЕС трябва да продължат. Субсидиите за 
изкопаеми горива намаляха леко през 2020 г. поради по-ниското потребление на енергия като 
цяло. Субсидиите за енергия от възобновяеми източници и за енергийна ефективност се 
увеличиха през 2020 г. 

Тазгодишният доклад се публикува и на фона на скока на цените на енергията в Европа и по 
света, предизвикан до голяма степен от повишаването на цените на природния газ. Въпреки че се 
очаква това състояние да бъде временно, то поставя на преден план зависимостта на ЕС от вноса 
на енергия, който се е увеличил до най-високото равнище от 30 години насам, както и значението 
на прехода към чиста енергия за повишаване на енергийната сигурност на ЕС. Според най-новите 
данни енергийната бедност засяга до 31 милиона души в ЕС, като този въпрос ще остане в 
центъра на вниманието с оглед на икономическите предизвикателства, свързани с COVID-19 и 
настоящата ценова ситуация. Ето защо в неотдавнашното си съобщение относно цените на 
енергията Комисията постави силен акцент върху защитата на уязвимите потребители. 

В доклада за състоянието на енергийния съюз се анализира как политиките в областта на 
енергетиката и климата са били засегнати от пандемията от COVID-19 през изминалата година и 
се представя значителният законодателен напредък в усилията на ЕС за декарбонизация. В него 
се отбелязват също така политическите усилия да се гарантира, че нашите програми за 
възстановяване след пандемията от COVID са съобразени повече от всякога с нашите цели в 
областта на климата и енергетиката. 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Състояние на енергийния съюз за 2021 г.: 

Възобновяемите енергийни източници 

изпреварват изкопаемите горива като основен 

източник на енергия в ЕС 
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https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_5204
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През август 2021 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 
легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 
351, а на леглата - 632. В сравнение с август 2020 г. общият брой на местата за настаняване, 
функционирали през периода се увеличава с 6.3%, а на леглата - с 6.6%. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2021 
г., е 2 950, или със 17.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от 
чужденци през август 2021 г. в област Ямбол е Германия - 30.8%, следват Австрия - 12.4%, 
Румъния - 11.2% и Португалия - 10.0%. 

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през август 2021 г. се 
увеличават с 13.7% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достигат 1 464. Те са реализирали 
средно по 2.0 нощувки. Пренощувалите българи са 1 238, а пренощувалите чужденци - 226. 
Българските граждани са реализирали средно по 1.9 нощувки, а чуждите - средно по 2.8 нощувки. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2021 г. е 15.1% и в 
сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 1.5 
процентни пункта (фиг.1). 

 

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

 

 

Състояние на енергийния съюз  

РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИКА 

Дейност на местата за настаняване 

В област Ямбол през Август 2021 година 
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Приходите от нощувки през август 2021 г. в областта достигат 132 681, или с 21.4% 
повече в сравнение с август 2020 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български 
граждани - с 35.4%, докато приходите от чужди граждани намаляват с 9.6% (фиг. 2). 

 

 

 
 
 
 
 

Фиг.2. Приходи от нощувки в местата за настаняване 

в област Ямбол по месеци 
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През месец септември 2021 г. продължава тенденцията за на-

маление на регистрираните безработни лица в бюрата по труда 

от Ямболска област – в края на месеца те са 2376 и са с 96 ду-

ши (3,9%) по-малко от безработните в края на м. август. Безра-

ботните през септември 2021 са по-малко с 1237 души (с 34%) 

в сравнение със същия месец на м.г., когато след отмяната на 

извънредното положение и в условията на продължаваща епи-

демична обстановка безработните бяха достигнали 3613 души. 

Равнището на регистрирана безработица е 4.3 % и в сравнение 

с м.август 2021 г. стойността на показателя  намалява с 0.2 п.п. 

 

 

И в петте общини от областта се отчита намаление, което е най

-голямо в община Ямбол - с 56 души (6%) и Болярово – с 13 

души (7%). В общините Тунджа, Стралджа и Елхово безработ-

ните са намалели с по 9 души.  

  

 

През септември 2021 г. безработните от наблюдаваните уязви-

ми групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой 

на регистираните: младежи до 24 г. – 3,5%, 84 лица; младежи 

до 29 г. – 7,9%, 187 лица; продължително безработни – 23,3%, 

553 лица; лица без квалификация – 54,3%, 1290; лица с основ-

но и по-ниско образование – 43,3%, 1029, лица с увреждания – 

7,8%, 186. 

 

Регистрирана безработица 

Данни по общини 

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда  
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Входящ поток безработни лица  През месец септември 2021 г. 433 без-

работни лица са се регистрирали в бюрата по труда от областта за пол-

зване на посредническите услуги, кoeто е с 16 души повече в сравне-

ние с август и с 95 по-малко от новорегистрираните през септември 

2020 г. (528 д.), когато извънредното положение беше преминало в из-

вънредна обстановка заради епидемията от  COVID-19. Секторното 

разпределение на новорегистрираните според последната им местора-

бота показва, че най-голям брой идват от Преработваща промишленост 

(24%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10%); Хуман-

но здравеопазване и социална работа (7%); Хотелиерство и ресторан-

тьорство (7%); Държавно управление (7%); Селско, горско и рибно 

стопанство (6%); Административни и спомагателни дейности (4%). 

Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упраж-

нявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл)

Обявени свободни работни места и започнали работа 

През м.септември 2021 г. броят на постъпилите на работа безработни 

лица е 301 души и е с 69 (30%) повече от започналите работа през 

предходния месец (232 души). От тях 77 % са устроени в реалната ико-

номика – 233 души. 

Работа на субсидирани работни места са започнали 68 лица – 4 по мер-

ки и 18 по програми за обучение и заетост, финансирани от държавния 

бюджет по реда на Закона за насърчаване на заетостта, както и 46 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 бележи ръст спрямо предхния месец 

– 310 места при 271 през м.август. Най-голям дял свободни работни 

места са заявени в Преработваща промишленост (47%); Образование 

(22%); Държавно управление (5%);Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети (5%); Транспорт, складиране и пощи (4%); Хотелиерство 

и ресторантьорство (4%); Административни и спомагателни дейности 

(3%); Сроителство (3%). 

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

ник; чистач; машинен оператор, металообработващи машини; домашен 

санитар; оператор, тъкачен стан; машинен оператор, шиене на текстил-

ни изделия; водач-мотокар и др. 



 

 

 ТРУДОВА ЗАЕТОСТ БРОЙ 10, ОКТОМВРИ 2021 

    

Областна администрация Ямбол 
www.yambol.government.bg 

  
28 

 
 
 
 
БЕЗРАБОТИЦАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ КЪМ 30.09.2021 година 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Регистрирани безработни лица по образование и професионална ква-
лификация в област Ямбол 
 

 

  Болярово Елхово Стралджа Тунджа Ямбол ОБЩО 

Активни лица 1412 6906 4328 7040 36093 55779 

Регистрирани 
безработни 

187 723 252 366 848 2376 

Равнище на без-
работицата % 

13,24 10,47 5,82 5,20 2,35 4,26 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ВСИЧ-

КО 

по образование по проф. квалифика-
ция 

вис-
ше 

сред
но 

сред
но 
проф
. 

ос-
новно 

начално 
и по-
ниско 

с раб. 
профе-
сия 

спе-
циа-
лис-
ти 
общо 

без 
спец. 
и 
проф. 

Регистрирани 
всичко 

2376 275 
107

2 
768 320 709 632 454 1290 

от тях: жени 1387 192 590 418 158 447 345 287 755 

с нам. рабо-
тоспособнос
т 

186 19 113 85 32 22 67 43 76 

до 29г. 187 27 78 34 38 44 27 37 123 

1.Регистр. за 1
-ви път 

257 50 105 64 20 82 44 70 143 

От тях:жени 130 29 55 30 10 36 22 37 71 

с нам. работос-
пособност 

18 4 8 5 3 3 5 4 9 

до 29г. 81 14 33 14 12 22 9 19 53 

2.Регистр. за 2
-ри път 

247 33 108 70 31 75 55 50 142 

От тях:жени 133 21 54 36 13 45 28 30 75 

с нам. работос-
пособност 

16 0 8 6 5 3 5 2 9 

до 29г. 35 2 10 6 12 11 7 2 26 

2.Регистр. над  
2 пъти 

1872 192 859 634 269 552 533 334 1005 

От тях:жени 1124 142 481 352 135 366 295 220 609 

с нам. работос-
пособност 

152 15 97 74 24 16 57 37 58 

до 29г. 71 11 35 14 14 11 11 16 44 
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БЛИЗО 2000 ВИСШИСТИ МОГАТ ДА ЗАПОЧНАТ СВОЯТА ПЪРВА РАБОТА ПО ПРОГ-
РАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” 
От 04 октомври 2021 г. дипломирани младежи с висше образование могат да кандидатстват 
за работа през 2022 г. в централни ведомства и техните териториални поделения в страната по 
Програма „Старт на кариерата“. За да участват в програмата, кандидатите трябва да са на въз-
раст до 29 години, ненавършени до 29 октомври 2021 г. включително, и да имат висше образова-
ние, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място. 
Изисква се също младежите да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети тър-
сещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование. 
Желаещите могат да подават своите документи за кандидатстване за работни места в цялата стра-
на до 29 октомври 2021 г. включително в бюрото по труда, в което са регистрирани като заети или 
безработни търсещи работа, или по електронен път чрез публикувания на сайта на Агенцията по 
заетостта формуляр. Младите хора преди кандидатстване могат да се запознаят с пълния списък на 
обявените работни места по процедурата, реда, условията и необходимите документи за кан-
дидатстване, които са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта 
в рубрика „Програма „Старт на кариерата”. Обявените работни места в държавните институ-
ции са на територията на цялата страна и са близо 2000, като в Ямболска област позициите са 32 – 
от тях 27 във ведомства в гр. Ямбол. 
 

Източник https://www.az.government.bg/bg/news/view/blizo-2-000-visshisti-mogat
-da-zapochnat-svojata-pyrva-rabota-po-programa-ay-start-na-karierata-au-3713/ 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

https://www.az.government.bg/bg/news/view/blizo-2-000-visshisti-mogat-da-zapochnat-svojata-pyrva-rabota-po-programa-ay-start-na-karierata-au-3713/
https://www.az.government.bg/bg/news/view/blizo-2-000-visshisti-mogat-da-zapochnat-svojata-pyrva-rabota-po-programa-ay-start-na-karierata-au-3713/
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ЗАПОЧВА НОВ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО МЯРКАТА 60/40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От 12 октомври Агенцията по заетостта стартира нова процедура по 
мярката, придобила популярност като 60/40. В нея могат да се включат рабо-
тодатели, които търсят подкрепа за запазване заетостта на наетия си персонал 
през периода август – декември 2021 г. Тази възможност се предоставя с Пос-
тановление на МС № 322 от 07.10.2021 г., изменящо вече добре познатото 
Постановление № 151/2020 г., което чрез нов дизайн надгражда стартиралата 
още през месец март миналата година антикризисна мярка за подкрепа на зае-
тостта.  
Редът и условията за получаване на подкрепа през периода август – декемв-
ри 2021 г. са аналогични на тези, които се прилагаха за предходните 
месеци юни и юли. Мярката продължава да подкрепя запазването на заетостта 
в предприятия, осъществяващи икономическа дейност в посочените в ПМС 
151/2020 г. сектори, чиито средномесечни приходи от продажби през 2020 г. 
са намалели в сравнение с 2019 г. 
Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като за 
подкрепа за месеците август и септември подаването на документите ще бъде 
допустимо само в рамките на месец октомври т.г., а за работилите през октомв-
ри 2021 г. документи ще се приемат само в рамките на месец ноември. На този 
етап ПМС 322/2021 г. регламентира кандидатстването за месец ноември да бъ-
де възможно до 10 декември 2021 г.  
На електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови сти-
мули за запазване на заетостта” вече са публикувани материали за инфор-
мация за работодателите, процедурата за кандидатстване, съдържаща условия-
та, изискванията, реда и начина за кандидатстване, образци на заявление и 
приложения към него и други помощни материали. 
 
 
Подробна информация за всички мерки за подкрепа и насърчаване на 
заетостта е публикувана на официалния сайт на Агенция по заетостта. 
 

Източник:  

www.az.government.bg

http://www.az.government.bg
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Културен календар на област Ямбол през ноември 2021 г. 

Дата Мяс-

то 

Култур-

на проя-

ва 

Организа-

тор/и 

За контак-

ти 

1 ноември  Учили-

ща и дет-

ски гра-

дини на 

територи-

ята на 

Община 

Елхово  

Ден на народ-

ните будите-

ли—

Организирани 

беседи по те-

мата и излож-

би 

Община Елхово, Ди-

ректори на училища и 

детски градини 

yam-

bol@yambol.bg 

046/681 221 Кра-

симира Султанова 

0894485118  

1 ноември  гр. Ям-

бол  

Тържествено 

отбелязване на 

Деня на на-

родните буди-

тели  

Община Ямбол, чита-

лища, училища, кул-

турни институти  

 

yambol@yambol.bg 046/681 

221  

1 ноември  гр. Ям-

бол  

Тържествено 

отбелязване на 

Деня на на-

родните буди-

тели  

Народно читалище 

„Зора-1945“  

zora_yambol@mail

.b g 0879069613  

ноември с.Симеон

ово, об-

щина 

„Тунджа“  

90 години от 

създаването на 

Народно чита-

лище „Искра-

1931“, с. Си-

меоново  

Народно читалище 

„Искра-1931“, с. Си-

меоново, Кметство с. 

Симеоново  

0893 329 937  
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 Културен календар на област Ямбол през ноември 2021 г. 

Дата Мяс-

то 

Култур-

на проя-

ва 

Организа-

тор/и 

За контак-

ти 

04 ноемв-

ри  

 гр. Ям-

бол  

80 години от 

рождението 

на Янко Сте-

фов - твор-

ческа вечер  

Община Ямбол, 

дружество на писа-

телните – Ямбол  

yam-

bol@yambol.bg; 

046/681 221 

Тенко Тенев 

0889955227  

06 ноемв-

ри  

 гр. Ям-

бол  

80 години от 

рождението 

на Божана 

Драгнева - 

творческа 

вечер  

Община Ямбол, 

Дружество на пи-

сателите – Ямбол  

 

yambol@yambol.bg; 

046/681 221 Тенко Тенев 

0889955227  

11 ноемв-

ри  

 гр. Ям-

бол  

103 години 

от края на 

Първата све-

товна война 

– тематична 

беседа 

Музей на бойната 

слава  

yam-

bol.mbs@abv.bg  

16 ноемв-

ри  

гр. Ям-

бол  

Концерт-

спектакъл 

"Различни, 

но заедно", 

посветен на 

Междуна-

родния ден 

на хората с 

увреждания  

Община Ямбол 

Сдружение 

„Гайтани“  

yam-

bol@yambol.bg; 

046/681 221 

Веска Ахмакова 

0888859547  



 

 

 КУЛТУРА БРОЙ 10, ОКТОМВРИ 2021 

    

Областна администрация Ямбол 
www.yambol.government.bg 

  
33 

 

Културен календар на област Ямбол през ноември 2021 г. 

Дата Мяс

то 

Култур-

на проя-

ва 

Организа-

тор/и 

За контакти 

ноемв-

ри  

 гр. 

Ям-

бол  

Тематична 

изложба  

Община Ямбол, 

Представителство 

на Съюз на българ-

ските художници  

yambol@yambol.bg; 

046/681 221 Петър 

Тепсизов 

0877318261  

ноемв-

ри  

 гр. 

Ям-

бол  

Концерт на 

млади пев-

ци, пианис-

ти и цигула-

ри  

Община Ямбол, 

Народно читалище 

„Тракийска ли-

ра2012“  

yambol@yambol.bg; 

046/681 221 

тrakiiska.lira.yambol 

@gmail.com 

0878892088  

21 но-

ември  

 гр. 

Ямбол  

Ден на хрис-

тиянското 

семейство  

Община Ямбол, 

Културноинформа-

ционен център 

„Безистен“  

yambol@yambol.bg; 

046/681 221  

28 но-

ември  

гр. Ям-

бол  

Концерт на 

Камерен ор-

кестър 

„Дианополи

с“  

Община Ямбол, 

Камерен оркестър 

„Дианополис“-

Ямбол  

yambol@yambol.bg 

046/681 221 Краси-

мира Султанова 

0894485118  



 

 

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 

Ре-

ка Тунджа, с. Коневец 


