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„Инвестициите в човешки капитал имат висока възвращаемост. Истински успешните  компании, 

които преминават през всички трудности на съвременния свят, са тези, зад които стои отлично 

подготвен, мотивиран и отдаден екип от хора“.  Това каза министърът на труда и социалната 

политика Георги Гьоков на церемонията по връчването на годишните награди „Инвеститор на 

годината” 2021. Събитието се организира за 16-и пореден път от Българската агенция за 

инвестиции. 

Той призова работодателите да инвестират в служителите си и да развиват техните знания и 

умения. „Инвестирайте в политики за корпоративно социална отговорност, в безопасни и 

здравословни условия на труд. Това ще повиши устойчивостта и конкурентоспособността на 

вашите компании и ще допринесе за подобряване на живота на вашите служители, техните 

семейства и на обществото като цяло“, каза министърът на труда и социалната политика.  

Министър Гьоков отличи призьора в категория „Инвестиция в човешкия капитал“. Наградените 
фирми са „Итерлинк груп“ АД и „Профилинк“ ООД за инвестиционен проект за изграждането 
на високотехнологичен завод за алуминиеви профили за прозоречни решения и фасади. Ще 
бъдат разкрити 150 работни места в нов завод в с. Радиново, в индустриална зона „Марица“, 
част от Тракия икономическа зона. 

 

 

 

Източник: Пресцентър МТСП 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков представи приоритетите в държавната 
политика в сферата на пазара на труда, социалното подпомагане, пенсионната система, 
повишаването на доходите и резултатите от тяхното изпълнение пред ръководителя на мисията за 
Международния валутен фонд (МВФ) в България Жан-Франсоа Дофен и неговия екип. Основна 
тема в разговора бяха и мерките в подкрепа на бежанците от Украйна.  

„Регистрираната безработица в страната продължава да намалява. През февруари нейното равнище 
е 4,9% - с 2 процентни пункта по-малко в сравнение с миналата година. Броят на безработните се е 
понижил до 159 906 – с 65 375 по-малко на годишна база“, каза министър Гьоков. Той отбеляза, че 
при изпълнението на Националния план за действие по заетостта се предвижда да се осигури 
заетост за 22 223 безработни. „В Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г. ) са 
планирани 700 млн. лв. за мерки за повишаване на квалификацията, знанията, уменията и 
компетенциите на работната сила в България, от които 396 млн. лв. са за повишаване на 
дигиталните умения с цел по-добра реализация на пазара на труда“, каза министър Гьоков.         

Той подчерта, че за подкрепата на семействата с деца и семействата, които полагат грижи за деца в 
риск ежегодно се предоставят значителни средства от държавния бюджет. За 2022 г. те са в размер 
на 665 528 000 лв. „Разширяването на съществуващата мрежа от подкрепящи социални услуги в 
общността и развитието на интегрирани услуги също е сред водещите приоритети на социалната 
политика“, посочи министър Гьоков. 

Той запозна представителите на МВФ и с мерките за подкрепа на бягащите от войната украински 
граждани, които са влезли и останали в България. Подготвя се нова процедура „Солидарност“, по 
която те ще бъдат подкрепени с мерки улесняване на достъп до пазара на труда у нас. Дирекциите 
„Социално подпомагане“ в страната са отпуснали еднократна помощ от 375 лв. на 2151 украински 
граждани, които ще им бъдат изплатени на 15 април. 
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Административните процедури за работодателите при кандидатстване за разрешение за 
пребиваване и работа в България за граждани от страни извън Европейския съюз са максимално 
опростени. Това каза министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков по време на 
днешния парламентарен контрол.  

Той цитира данни на дирекция „Миграция“ в Министерството на вътрешните работи, според 
които през 2021 г. 2452 граждани на трети страни са получи право на продължително 
пребиваване и работа у нас. За периода от 1 януари до 21 март 2022 г. техният брой е 854.  

Министър Гьоков представи пред депутатите и данни за сезонните работници от държави извън 
ЕС. През 2021 г. у нас като такива в България са били наети общо 6087 души. От тях 5268 са с 
регистрирана заетост до 90 дни, а 819 са получили разрешение за работа от 90 дни до 9 месеца. 
Най-много от сезонните работници са от Украйна (3890) и Молдова (439). Те работят предимно 
в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ като камериерки, рецепционисти, сервитьори, 
бармани, готвачи, кухненски работници. Местоработата им е в почти всички курорти по 
Черноморието и в планинските курорти Банско, Боровец и Пампорово. 

 

 

 

Източник: Пресцентър МТСП 
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953 украински граждани са започнали работа на трудов договор в България от 24 февруари до 7 
април, показват данните на Националната агенция за приходите. За същия период мобилните 
екипи на Агенцията по заетостта са консултирали 4100 бягащи от войната украинци и са ги 
информирали за възможностите за достъп до пазара на труда у нас.  

1228 от тях са попълнили анкета за готовността им да започнат работа. Данните показват, че 
68% са готови да направят това веднага. 18% обмислят да предприемат тази стъпка в период от 
1 до 6 месеца, а 10% са отговорили, че ще започнат работа, ако има осигурена грижа за децата 
им.     

Близо две трети от анкетираните украинци са с висше образование, а 31% са със средно. Едва 
3% са с основно и по-ниско образование. Данните на Агенцията по заетостта показват още, че 
27% от украинските граждани искат да започнат работа като офис – секретар. Всеки четвърти е 
посочил, че предпочита да е администратор в хотел, а 21% желаят да работят като камериер. 
Сред най-предпочитаните професии са още работник в заведения за хранене и заведения, 
продавач-консултант, ресторантьор, оператор на компютър, касиер, готвач, работник в 
производство. 

До 7 април 616 работодатели са потърсили посредничеството на бюрата по труда в страната за 
наемане на украински граждани. Подадени са заявки за 4407 свободни работни места. Най-
много от тях са в областта на индустриалните дейности, електротехниката, електрониката и 
автоматиката, химичните технологии, хранителните технологии, туризма и търговията. 

Агенцията за социално подпомагане също оказва подкрепа на бягащите от войната украински 

граждани. В периода от 24 февруари до 12 април дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата 

страна са издали заповеди за отпускане на еднократна помощ до 375 лв. на 3147 украинци с 

предоставена временна закрила. Изплащането на средствата ще започне от 15 април. 
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„Здравеопазване“ са заложени в новия Колективен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, Медицинска федерация „Подкрепа“ 

и Националната браншова стопанска камара на търговците – дистрибутори на едро на 

лекарствени средства, медико-санитарни и билкови препарати подписаха в Министерството на 

здравеопазването Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, с който се 

регламентира увеличение на основните възнаграждения в сектора. Подпис под документа постави 

и здравният министър проф. Асена Сербезова в качеството си на медиатор между синдикати и 

работодатели. Работодателските организации, които решат да подпишат колективния трудов 

договор, имат тази правна възможност да го направят и на по-късен етап. Новият колективен 

трудов договор предвижда заплатите на лекарите да бъдат повишени с 800 лв., на 

професионалистите по здравни грижи – с 550 лв., а на останалите медицински работници – с 200 

лв. 

„Повишаването на жизнения стандарт на работниците и служителите в сферата на 

здравеопазването е един от механизмите за повишаване качеството на предлаганите здравни 

услуги. Това е и една от възможностите за ефективно противодействие на все по-наболелите 

проблеми, свързани със заетостта в сектора, както с привличането, така и със задържането на 

младите специалисти. За всички нас е ключово да осигурим минималните стандарти, които 

да  гарантират както професионалното самочувствие на медицинските служители, така и тяхната 

удовлетвореност от ежедневната работа“, посочи проф. Асена Сербезова.  

На подписването присъства и министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков. 

„Колективният трудов договор е стъпка, която ще повиши доходите на работещите в сектора и ще 

допринесе за задържането на медицинските кадри у нас. Това е особено важно за младите 

медици, които ще имат по-голям стимул да останат да работят в България“, отбеляза министър 

Гьоков.  

Проф. Сербезова заяви, че именно постигането на по-високи, адекватни на съвременния живот 

възнаграждения в сектор „Здравеопазване“ е една от приоритетните задачи на Министерството на 

здравеопазването. „Даваме си сметка, че сключването на отрасловия колективен трудов договор е 

първата стъпка към реалното увеличение на доходите на медицинския персонал. Необходимо е да 

получим последваща подкрепа от държавния бюджет, за да можем да гарантираме получаването 

на заложените по-високи възнаграждения“, посочи проф. Сербезова. Здравният министър 

подчерта, че преговорите между съсловните организации и НС на Националната 

здравноосигурителна каса по Анекса към Националния рамков договор за медицински дейности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правителството прие предложение до Икономическия и социален съвет за разработване на 
становище по обхвата и адекватността на Кодекса за социална подкрепа и подготовка на анализ 
на тема „Анализ на актуалното състояние на работните заплати в България - изводи и 
препоръки.“ 

Изготвените становище и анализ ще подпомогнат Министерството на труда и социалната 
политика в реализирането на съответните социални политики, съгласувани в Споразумението за 
съвместно управление на Република България в периода 2021 - 2025г. 
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„В рамките на европейското финансиране държавата планира да инвестира над 1 млрд. лв. чрез 
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) основно в услуги за ранно детско 
развитие и интегрирани социални и здравни услуги. Те са много важни за хората, които са 
извън трудоспособна възраст и живеят в по-малки и отдалечени места“. Това каза заместник-
министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев по време на откриването на Център 
за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните 
семейства в Мездра. 

Двете социални услуги са създадени по проект на общината, финансиран с над 1,7 млн. лв. по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на МТСП. Чрез тях ще се подкрепи 
процеса на деинституционализация на грижите за деца и ще се осигури възможност за 
предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността. 

• Кръстев посочи, че още през 2022 г. Министерството на труда и социалната политика 
планираме инвестиции от над 750 млн. лв. за реформиране на услугите за възрастни хора. 
„Надявам се, че община Мездра ще е от първите, която ще се включи в изграждането на нови 
центрове от семеен тип и ще планира инвестиции за ремонт и облагородяване на 
съществуващи институции“, посочи той. 

Иван Кръстев добави, че за последния програмен период на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ (2014-2020) в Мездра са инвестирани около 3 150 000 лв. Над 80 жители на 
общината получават подкрепа по проекта за патронажна грижа, който осигурява 20 работни 
места. 

„Мездра е социално отговорна община, която се грижи не само за своите граждани, но и за 
хора от други части на страната. Тепърва партньорството ни ще се развива за осигуряване на 
повече грижа, както за децата, така и за пълнолетните хора с увреждания и за всички, които 
имат нужда от подкрепа“, каза заместник-министър Кръстев. 

Основната дейност на Центъра за обществена подкрепа за деца и семейства в Мездра е 
насочена към предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани 
институции, както и превенция на насилието и отпадането от училище. В него работят 20 
служители, сред които социални работници, психолози, педагози, арт терапевт, логопед, 
социален сътрудник, медицинска сестра и др. Предвидени са 4 места за спешен прием на деца и 
родители в случай на кризисна ситуация. 

Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства е с капацитет 30 места. 

Новата социална услуга предоставя целодневна и почасова грижа за деца с увреждания до 18 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маневриране на кораб от последно поколение, управление на товари, събиране и обработка на 
информация за състоянието на морските води, корабния трафик и хидрометеорологичната 
обстановка. Мониторинг, прогнозиране и противодействие на нефтени разливи, управление на 
отстраняването на последствията от тях. 

Това са само някои от възможностите на високотехнологичния Център за интегрирано 
управление и мониторинг на бреговата зона на Висшето военноморско училище „Н. Й. 
Вапцаров“ (ВВМУ), които видя министърът на образованието и науката акад. Николай Денков 
при посещението си във Варна. Центърът е уникален по своята функционалност в европейски и 
регионален мащаб. Той е изграден със средства от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009 – 2014 г. и работи с пълните си функционалности от 2018 г. 

Министърът се впечатли и от Интегрирания симулационен център за нуждите на Центъра за 
компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на 
риска“ (QUASAR), създаден с финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“. 

В основата на симулационния център е заложена идеята, че управлението на какъвто и да е риск 
може да се унифицира и разработи във вид на отделни модули от цялостен процес, подпомагащ 
вземането на управленски решения. Процесът се моделира с информационни и комуникационни 
системи, а действията се програмират като алгоритми в определена последователност. 

Симулирането на средата във всичките й аспекти, включително на кризи, позволява експертите 
да оценяват риска и да предлагат адекватни управленски решения. Симулационният център 
трябва да придобие пълни функционални възможности до средата на 2023 година. 

Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се обучават 3343 студенти, от които 501 са чуждестранни. За 

подготовката им на световно ниво работят 161 преподаватели. 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ще осигурим безплатен достъп на всички деца до качествени електронни уроци. Това заяви 
министърът на образованието и науката акад. Николай Денков пред БНТ. 

Целта на МОН е интерактивната форма на обучение да не е привилегия само на тези, които могат 
да си го позволят финансово. 

След две години на ограничения заради пандемията МОН ще опита да използва летните месеци 

за интеграция на децата. Програмата "Отново заедно" ще бъде активна и това лято. 90 млн. лева 

са отделени по национална програма за безплатни кръжоци по изкуства и спорт във всички 

училища в страната. В насърчаването на извънкласната активност на децата ще се включат и 

водещи български спортисти и хора на изкуството. 

 

Източник:  

https://www.mon.bg 
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Най-малко 1415 лв. става учителската заплата от 1 април 2022 г. Това е увеличение със 155 лв. 
или с 12,3 на сто спрямо сегашния стартов размер. Със същия процент се вдигат и останалите ми-
нимални възнаграждения на педагогическия персонал в средното образование. Средно с толкова 
ще се повишат и индивидуалните работни заплати на преподавателите в детските градини и учи-
лищата. 

Това е записано в анекса към действащия колективен трудов договор за системата на предучи-
лищното и училищното образование, който подписаха днес министърът на образованието и наука-
та акад. Николай Денков и социалните партньори в средното образование. 

Еднакво с учителските заплати сe увеличават възнагражденията на ресурсните учители, възпита-
телите, ръководителите на направление „Информационни и комуникационни технологии“, лого-
педите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, рехабилитатори-
те на слуха и говора и треньорите по вид спорт в детските градини и училищата. 

С 10% по-скъпо ще се плащат лекторските часове над задължителния преподавателски норматив. 
Техните стойности са различни в зависимост от придобитата образователно-квалификационна 
степен. 9,35 лв. на час ще получават учителите с диплома за бакалавър или магистър, 6,93 лв. на 
час ще се полагат на педагогическите специалисти със средно образование. 

Възнагражденията на непедагогическия персонал се обвързват с минималната работна заплата за 
страната. Помощник-готвачите, помощник-възпитателите и други подобни на тях длъжности ще 
получават поне 105% от минималната заплата или 745,50 лв.; готвачите, огнярите, охранителите, 
помощник-възпитателите и други подобни – най-малко 110% от минималната заплата или 781 лв.; 
домакините, касиерите, техническите секретари и други подобни – поне 115% от минималната 
заплата или 816,50 лв. За счетоводителите, главните счетоводители, библиотекарите и други по-
добни се предвиждат заплати, не по-ниски от 125% от минималното възнаграждение или 887,50 
лв. 

Отпадат допълнителните 10 дни платен отпуск след боледуване от COVID-19, които досега може-
ха да ползват всички работещи в образователни институции. Вместо тях след коронавирус педаго-
гическите специалисти получават правото на допълнителни профилактични прегледи, консулта-
ции и/или изследвания в рамките на Национална програма „Профилактика и рехабилитация на 
педагогическите специалисти“, която се очаква да бъде продължена и през тази година. 
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До 200 000 лв. на година за магистратура в някое от най-престижните висши училища в света 
могат да получат български студенти, ако след завършването си се върнат да работят в България. 
Това предвижда проектът на Национална програма „Фонд „Стефан Стамболов“, който беше 
публикуван за обществено обсъждане днес. 

Целта на Фонд „Стефан Стамболов“ е да осигури достъп на българи с доказан потенциал до 
образование във водещи чуждестранни институции за висше образование. Те ще придобият 
умения,  свързани с професиите на настоящето и бъдещето, и ще приложат опита си в България. 
Придобитите по време на обучението в чужбина знания, умения  и компетентности, както и 
разширеният им мироглед, могат да допринесат за развитието на българската икономика и на 
обществото като цяло. 

Срокът на новия фонд е тригодишен, като всяка година за стипендии ще се отпускат по 2 млн. 
лв.  Първите магистратури в топ университети в чужбина ще бъдат финансирани още от 
академичната 2022/2023 г.  Ще бъдат проведени три кампании за подбор на кандидати, като във 
всяка от тях ще бъдат одобрени по 10 студенти. 

Преди да заминат, те ще подписват договор с българската държава. Той ще ги задължава да се 
върнат в страната до шест месеца след завършването си и да работят тук на трудов или 
граждански договор в продължение на поне три години. Ако не го направят, ще трябва да 
възстановят стипендията със съответната лихва. 

Стипендиите ще покриват транспорта до чуждестранното висше училище, таксата за обучение, 
разходите за наем, медицинска застраховка по време на обучението.  

Кандидатите трябва да са български граждани, да имат завършена бакалавърска или магистърска 
степен, придобита до пет години преди конкурса за финансиране, в професионално направление, 
съответстващо на желаната магистърска програма. Необходимо е също успехът от дипломата им 
да е минимум много добър 5,00, а познанията по езика, на който ще се следва, да отговарят поне 
на ниво В2. Предимство ще бъде, ако бъдещите магистри не са учили в чужбина и имат 
професионален опит  в избраната от тях специалност. 

Стипендиите за предстоящата академична година ще се отпускат за магистратури в 
университетите от топ 15 на четирите водещи световни класации на висши училища, актуални 
към момента на разработване на програмата: CWUR, QS World University Rankings, Shanghai 
Ranking's (The Academic Ranking of World Universities – ARWU) и The Times Higher Education 
World University Rankings. Списъкът се актуализира всяка година преди началото на кампанията. 
В списъка тази година са Harvard University САЩ, Paris-Saclay University във Франция, 
University of Tokyo в Япония, University of Cambridge, Великобритания,  National University of 
Singapore,  ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology, Швейцария.   

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През следващите 10 години българската държава ще инвестира 170 млн. лв. в първия по рода си 
в Източна Европа Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT. 
Той е създаден в партньорство между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и два от 
водещите технологични университети в света - швейцарските ETH Zurich и EPFL. INSAIT беше 
официално открит днес в София. 

Водещите технологични компании в света Google, DeepMind и Amazon Web Services разпознават 
значимостта на INSAIT за развитието на научните изследвания и иновации в Източна Европа и 
за първи път подпомагат подобен проект в региона с над 12 милиона лева. Google и DeepMind 
ще вложат в INSAIT близо 6 милиона лева през следващите три години, a Amazon Web Services - 
близо 7 милиона лева. 

Визията на INSAIT получава пълна подкрепа от технологичния сектор в България. Към момента 
институтът е привлякъл финансиране в размер на 12 милиона лева от SiteGround - един от 
лидерите на международния уеб хостинг пазар със седалище в България, и 1,3 милиона лева от 
други известни технологични предприемачи и инвеститори. 

Архитект на INSAIT е проф. Мартин Вечев от ETH Zürich - водещ световен учен в областта на 
компютърните науки и изкуствения интелект. „Когато се дипломирах в Кеймбридж през 2003 г., 
си пожелах след 20-30 години да създам в България център на световно ниво като в Кеймбридж. 
Чрез този институт България става пионер в Източна Европа. Наша приоритетна цел е да 
съживим и трансформираме България. Подобно на други западни институти, INSAIT има 
потенциал да окаже сериозно влияние както върху развитието на икономиката, социалната 
политика и образованието в България, така и върху ролята и авторитета на страната”, каза проф. 
Вечев по време на откриването. 

Церемонията беше уважена от президента на Р България Румен Радев, премиера Кирил Петков, 

федералния министър по икономически въпроси, образование и изследвания и президент на 

Швейцария (2021 г.) Ги Пармелен, еврокомисаря Мария Габриел, водещи учени от Швейцария, 

САЩ, Израел и България, представители на академичните среди и бизнеса от България и 

чужбина. Сред тях бяха носителят на наградата Тюринг (“компютърния Нобел”) проф. Шафи 

Голдвасер от MIT и Berkeley, нобеловият лауреат и двигател на израелската стартъп революция 

Дан Шехтман. 
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Над 326 млн. лв. ще получат училища и детски градини за нови класни стаи, STEM кабинети и 
ремонти до 2026 г.  Проектите за модернизация за образователната среда ще бъдат финансирани 
по Националния план за възстановяване и устойчивост.   

В общините с недостиг на места в училища и детски градини ще се отпускат средства за 
пристрояване и надстрояване вече съществуващи сгради. Това ще става и ако училището няма 
възможност да премине на едносменен режим на обучение. 

Основната цел на финансовата подкрепа е да се създадат условия за равен достъп до 
образование като се изгражда иновативна, енергийно ефективна и мотивираща образователна 
среда. 

Чрез своите проекти училищата и детските градини трябва да подобрят достъпа на хората с 
увреждания до сградата. Образователните институции ще имат възможност да оптимизират 
вътрешното си пространство с оглед бъдещи пандемии и извънредни ситуации.  
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„Българското правителство застава зад работещите в здравната система. Работим за трайно 
увеличаване на доходите, затова предлагаме повишаване на нивата на основната работна заплата 
в Колективния трудов договор в сектор „Здравеопазване“. Това заяви министър-председателят 
Кирил Петков, които проведе срещи с представители на синдикални и съсловни организации. 
  
В разговорите бяха изложени част от проблемите в сектора на здравеопазването и медицинския 
труд и бяха начертани най-належащите действия, които ще предприеме правителството за 
решаването им. Премиерът подчерта решимостта на правителството да приложи правилото за 
съотношението 1:20 между най-ниската и най-високата заплата на медицински специалисти, 
финансирана с публичен ресурс, в болничните заведения. 
„Можем да закупим всякаква апаратура, но ако нямаме кадри, системата на здравеопазването 
няма как да функционира“, категоричен бе Кирил Петков. 
  
В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за стимулирането на доходите на 
работещите в здравната система, включително на медицинските сестри, лекарите и др., което 
може да се реализира чрез увеличение на цените на медицинските услуги. Дискутирани бяха 
политики, които да стимулират повече български граждани да изберат професията медицинска 
сестра и така системата да се справи с дефицита на кадри. Акцент в разговорите бяха и промени 
в образователната система, които да ускорят вливането на нови кадри в сектора. 
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В Министерския съвет се проведе среща с представители на Изпълнителната дирекция на 
Комитета за борба с тероризма (CTED) към ООН. С това бе дадено началото на  работни 
разговори  на „CTED“ с българските институции.  
                                             
Делегацията от ООН e на посещение в България в периода 04.04. – 08.04.2022г.  Визитата е в 
рамките на работата на Комитета за борба с тероризма към ООН по наблюдение, улесняване и 
насърчаване на прилагането от държавите – членки на резолюции 1373 (2001г.), 1624 (2005г.) и 
2178 (2014г.) на Съвета за сигурност на ООН. 
 
Източник: https://gov.bg/ 

 

 

Правителството е готово да плати веднага над 600 млн. лева на пътните фирми, заяви министър-
председателят Кирил Петков. Решението обаче следва да получи санкцията и на парламента. 
Средствата ще бъдат платени под условие, че другата половина от парите ще бъде разплатена след 
гаранции и пълна проверка, че са налице реално и напълно извършени дейности. 
  
Премиерът Кирил Петков лично се запозна с проблемите на транспортните фирми. Шофьор на 
тежкотоварен камион „разходи“ министър-председателя по стария път през прохода Витиня, който е в 
лошо състояние повече от пет години. Премиерът Петков се ангажира, че въпреки тежкото наследство, 
което кабинетът му е заварил, ще направи всичко за разрешаване на проблема, но трябва да се 
гарантира, че парите на българския данъкоплатец този път няма да бъдат откраднати. 

тероризма към ООН 

Премиерът Кирил Петков: Правителството е готово да 
плати веднага над 600 млн. лева на пътните фирми 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Правителството днес прие актуализираната версия на националния План за възстановяване и 
устойчивост. Средствата, които ще получим, са огромен шанс България да трансформира 
икономиката и обществото си в модерно европейско общество“. Това заяви вицепремиерът по 
еврофондовете и министър на финансите Асен Василев на брифинг в Министерския съвет след 
заседанието на кабинета. 
  
Василев посочи, че ПВУ е на обща стойност 13 520 565 000 лева, от които националното 
съфинансиране е в размер на 2 123 705 000 лева като средствата ще бъдат получени срещу 
реформи. 
  
Правителството е предвидило предварително изпълнение на Плана, така че работата по 
проектите може да започне още утре, защото част от необходимите реформи вече са стартирали, 
информира вицепремиерът Василев. По думите му в бюджета за тази година са предвидени 4 
млрд. лв. за стартиране изпълнението на заложените в ПВУ проекти. 
  
Във връзка с активирането на инфлационните процеси и последиците от войната в Украйна се 

разработва пакет от антикризисни мерки преди актуализацията на бюджета, за да могат 

българските домакинства и фирми да се справят с непредвидените предизвикателства, заяви 

Асен Василев по време на брифинга. За подкрепа на бизнеса до момента са изплатени 3% от 

БВП, което е в размер на около 4 млрд. лв. 
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Европейската комисия дава зелена светлина на българския План за възстановяване и устойчивост, 
обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на пресконференция с 
министър-председателя Кирил Петков. Фон дер Лайен лично потвърди подкрепата на Комисията 
за Плана, определяйки го като „изключителен“ и „един от най-зелените планове в Европейския 
съюз“. По думите й Планът отговаря на много сериозни изисквания и условия, съчетавайки 
зеления преход с реформи. 
  
Министър-председателят Кирил Петков изтъкна, че още от днес започва работата по Плана, който 
е на обща стойност 13,5 милиарда лева. Планът е иновативен и ще финансира промяната в 
България, посочи премиерът. Петков акцентира върху възможността икономиката ни да се 
трансформира, да си гарантираме енергийна сигурност и независимост. Планът подкрепя също 
реформите за върховенство на закона чрез засилен контрол върху главния прокурор и стимулира 
процесите, така че България да стане прозрачна, правова държава. Чрез Плана се инвестира още в 
образование и наука, в иновации, здравеопазване, в българските железници и в най-новите 
технологии, така че да отключим потенциала на страната ни за геотермали. Петков напомни, че до 
юни месец ще бъде финализиран и интерконекторът Гърция-България, който заедно с Плана за 
възстановяване и устойчивост ще донесе огромна независимост на страната ни в енергийната 
сфера. 
  
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен специално благодари на България за подкрепата, 
която страната ни оказва на бягащите от войната в Украйна. Изтъкна още значението на 
добросъседските отношения в региона. Тя припомни, че през 2020 година Европейският съвет взе 
решение във връзка със започването на преговори за присъединяване с Албания и Република 
Северна Македония. Фон дер Лайен увери, че темата за защитата на малцинствата е основна 
ценност на ЕС и в целия този процес стои на вниманието. По думите й настоящото време е трудно 
и бурно и ще определи бъдещето на Европа. Трябва да пазим обещанията към нашите партньори и 
приятели, разчитам на България умело да водите процеса, добави в заключение председателят на 
ЕК. 
  
В рамките на визитата си в София Урсула фон дер Лайен посети заедно с премиера Кирил Петков 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“, който е един от бенефициентите по Плана за 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Националната корупция се използва като инструмент от чужди държави като Русия да влияят на 
вътрешната стабилност и политика и да създават зависимости. Затова борбата с корупцията е 
толкова важна. Това послание отправи министър-председателят Кирил Петков в изказването си в 
рамките на Седмия икономически форум в Делфи. Премиерът беше категоричен, че е 
необходима сериозна дискусия по темата не само на национално, но също така на регионално, 
европейско и глобално ниво, защото настоящата ситуация с войната в Украйна е показала ясно 
характера на режима в Русия, от който никой не желае да бъде зависим. 
  
Министър-председателят даде пример с корупцията в България. Петков посочи, че страната ни е 
една от най-зависимите от Русия държави в сферата на енергетиката, но същевременно през 
последните десет години не е направено достатъчно за диверсификацията. Премиерът сравни 
„Турски поток“ с интерконектора Гърция-България и изтъкна, че докато реализацията на в пъти 
по-скъпия проект, който не носи реална диверсификация, е вървяла в миналото ускорено, 
другият проект след близо 10 години все още е незавършен. Министър-председателят увери, че 
към момента се работи сериозно по интерконектора и той ще бъде готов в средата на настоящата 
година и страната ни ще има истинска диверсификация, което ще е от полза за целия регион. 
  
Премиерът Кирил Петков акцентира върху значението на общите усили в борбата с корупцията и 
нередностите, а също така и в сферата на енергетиката. Трябва да имаме силна и единна позиция, 
категоричен беше Петков. По думите му прозрачността е сред ключовите принципи в тази 
посока. Според българския министър-председател би било добре на европейско ниво да има 
възможност да се разследват не само злоупотреби с евросредства, но също борбата с прането на 
пари и трансграничната престъпност например. 
  
В изказването си премиерът Петков изтъкна още, че рискът от нестабилност в Западните Балкани 

е друг потенциален проводник на руската външна политика. По тази причина са необходими 

категорични превантивни действия в нашия регион. Време е заедно да покажем, че Балканите са 

символ на координация, категоричен беше българският министър-председател. 



 

Комисията открива две нови лаборатории в рамките на своя Съвместен изследователски център 
(JRC) в Испра (Италия), с които увеличава капацитета си за изпитване на емисиите от 
автомобили, предлагани на пазара на ЕС. Това ще ѝ помогне да определя дали превозните 
средства отговарят на съответните разпоредби на ЕС относно емисиите, с което ще се подобри 
способността ѝ да извършва надзор на пазара на превозни средства. Комисията получи 
правомощия да проверява емисиите от автомобили в резултат от преразглеждането на 
законодателството на ЕС за одобрение на типа на превозните средства вследствие на скандала 
„Дизелгейт“, с което се въведоха надзор и правоприлагане на равнището на ЕС.  

При откриването на новите съоръжения в Испра комисарят по въпросите на вътрешния пазар 
Тиери Бретон заяви: Въпреки че контролът на автомобилите, пускани на пазара, е 
отговорност на държавите членки, от септември 2020 г. Комисията може да извършва 
проверки на автомобили, да задейства изтегляния от пазара в целия ЕС и да налага глоби в 
размер до 30 000 евро на автомобил, когато законът е нарушен. С тези нови съвременни 
съоръжения за изпитване за емисии от автомобили сме по-добре подготвени от всякога да 
подобрим качеството на въздуха за европейските граждани, да възстановим доверието на 
потребителите, да укрепим единния пазар и да подкрепим конкурентоспособността на 
европейската автомобилна промишленост в световен мащаб. 

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и 
младежта Мария Габриел заяви: Тези нови първокласни лаборатории ще дадат възможност на 
JRC още по-ефективно да продължи да гарантира, че автомобилите отговарят на правилата 
за емисиите в ЕС. Това е чудесна новина за всички потребители и европейци и стъпка напред 
към целта да станем неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Това е още 
един важен пример за това как науката подпомага политиката. 

С новите съоръжения за надзор на пазара на превозни средства ще могат да се провеждат 
изпитвания за емисии при регулирани и симулирани реални условия на шофиране. Две 
климатични клетки за емисии ще дадат възможност за изпитвания при широк спектър от 
условия на околната среда, като температура, влажност и налягане, които оказват влияние върху 
крайните показатели за емисиите на превозните средства. Тъй като новите лаборатории са 
оборудвани с най-съвременни технологии, Комисията ще може да ги използва и при 
прилагането на бъдещи стандарти за емисиите. 

Комисията също така публикува резултатите от първата година на дейностите на JRC по надзор 
на пазара, извършвани в другите съоръжения на JRC за изпитване. В доклада, 
озаглавен Европейски надзор на пазара на моторни превозни средства, са представени 
резултатите от изпитванията за емисии и оценката на съответствието за 40 превозни средства по 
стандарта Евро 6, за които е установено, че отговарят на изискванията при широк набор от 
условия на шофиране. За да подпомогне органите в ЕС, участващи в изпълнението на 
задълженията за надзор на пазара на моторни превозни средства, JRC споделя извлечени поуки 
и най-добри практики, свързани с процедурите за изпитване. 
 
 

средства„ 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive-industry/technical-harmonisation/technical-harmonisation-eu_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive-industry/technical-harmonisation/technical-harmonisation-eu_en
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128360


 

Комисията представя предложения за актуализиране и модернизиране на Директивата относно 
емисиите от промишлеността — ключово законодателство за предотвратяване и контрол на 
замърсяването. Актуализираните правила ще помогнат за насочване на промишлените 
инвестиции, необходими за прехода на Европа към нулево замърсяване, конкурентна и 
неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Те имат за цел стимулиране на 
иновациите, възнаграждаване на водещите участници и постигане на еднакви условия на 
конкуренция на пазара на ЕС. Преразглеждането ще спомогне за осигуряването на дългосрочна 
инвестиционна сигурност, като първите нови задължения за промишлеността се очакват през 
втората половина на десетилетието.   

Преразглеждането се основава на цялостния подход относно емисиите от промишлеността в 
съществуващата Директива, която понастоящем обхваща около 50 000 големи промишлени 
инсталации и интензивни животновъдни стопанства в Европа. Тези инсталации трябва да 
отговарят на условията за емисиите, като прилагат специфични за съответната дейност най-
добри налични техники. Тези техники се определят съвместно от промишлеността, национални 
експерти и експерти на Комисията и от гражданското общество. Новите правила ще обхванат 
по-подходящи източници на емисии, ще направят издаването на разрешителни по-ефективно, 
ще допринесат за намаляване на административните разходи и увеличаване на прозрачността и 
ще осигурят по-голяма подкрепа за революционни технологии и други иновативни подходи.   

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт 
Франс Тимерманс заяви: До 2050 г. в Европейския съюз въздухът, водата и околната среда 
като цяло не трябва да бъдат замърсявани в резултат от икономическата дейност. 
Днешните предложения ще дадат възможност за значително намаляване на вредните емисии 
от промишлените инсталации и най-големите животновъдни стопанства в Европа. С 
модернизирането на европейската рамка за емисиите от промишлеността сега има 
сигурност относно бъдещите правила за насочване на дългосрочните инвестиции, повишаване 
на енергийната и ресурсната независимост на Европа и насърчаване на иновациите.   

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството 

Виргиниюс Синкявичюс заяви: Тези нови правила ще дадат възможност на големите 

промишлени предприятия и интензивното животновъдство да изиграят своята роля за 

постигането на целта на Европейския зелен пакт и неговата амбиция за нулево замърсяване. 

Ползите за човешкото здраве само от предприемането на действия в животновъдните 

стопанства биха възлезли на най-малко 5,5 милиарда евро годишно. Промените ще 

допринесат за създаване на повече работни места, както успешно показа секторът на 

екоиновациите в ЕС в миналото. Мерките за проактивно справяне със замърсяването, 

изменението на климата и кризите, свързани с биологичното разнообразие, могат да 

направят икономиката ни по-ефективна и по-устойчива.   

 

 

Източник: https://ec.europa.eu/ 

https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-revision-industrial-emissions-directive_en
https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
https://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm


Европейският съюз и Китай проведоха своята 23-та двустранна среща на върха чрез 
видеоконферентна връзка на 1 април 2022 г. Председателят на Европейския съвет 
Шарл Мишел и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен разговаряха с 
министър-председателя на Китай Ли Къцян и президента Си Дзинпин. 

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви: „Като основни световни сили ЕС и 
Китай трябва да работят заедно за възможно най-бързото прекратяване на войната на Русия 
в Украйна. Ние носим обща отговорност за поддържането на мира и стабилността, както и за 
един безопасен и устойчив свят. Основните международни норми и принципи трябва да се 
спазват. Разчитаме на подкрепата на Китай за постигане на трайно примирие, за слагане на 
край на необоснованата война и за справяне с породената от нея драматична хуманитарна 
криза.“ 

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Подчертахме, че 
руското нашествие в Украйна е повратен момент не само за нашия континент, но и за 
отношенията ни с останалия свят. Международното право трябва да се зачита, както и 
суверенитетът и териториалната цялост на Украйна. Китай, като постоянен член на Съвета 
за сигурност на ООН, носи специална отговорност за това. Нито един европейски гражданин 
не би разбрал подкрепата на възможността на Русия да води война. Обсъдихме и начини за 
сътрудничество по въпроси като продоволствената сигурност в световен мащаб, изменението 
на климата и борбата с COVID.“ 

Военната агресия на Русия срещу Украйна 

ЕС и Китай обсъдиха подробно военната агресия на Русия срещу Украйна, която застрашава 
глобалната сигурност и световната икономика, както и продоволствената и енергийната 
сигурност. ЕС изтъкна, че основният му приоритет е да спре необоснованото и непровокирано 
нашествие на Русия в Украйна, която е суверенна държава и ключов партньор на ЕС. ЕС 
подчерта също, че е важно Русия да позволи хуманитарния достъп и да опазва хуманитарните 
коридори, както и да се въздържа от нападения срещу цивилното население и инфраструктура. 

Като припомни отговорността на ЕС и Китай като световни сили да работят за мира и 

стабилността, ЕС призова Китай да подкрепи усилията за незабавно прекратяване на 

кръвопролитията в Украйна, съответстващи на ролята на Китай в света като постоянен член на 

Съвета за сигурност на ООН, както и с изключително тесните му отношения с Русия. 

ЕС подчерта, че руското нашествие в Украйна наруши основни норми и принципи на 
международното право, изразени в Устава на ООН и основополагащите документи на ОССЕ, и 
по-специално зачитането на суверенитета и териториалната цялост. С действията си Русия 
умишлено подкопа архитектурата на сигурността в Европа, включително Заключителния акт от 
Хелзинки, Парижката харта и Меморандума от Будапеща, по които тя е страна.  

ЕС припомни, че международните санкции срещу Русия бяха наложени единствено с цел спиране 
на агресията на Русия и въпреки значителното им икономическо въздействие върху ЕС и 
неговите партньори в световен мащаб. Всяко заобикаляне на последиците от санкциите или 
помощ, предоставена на Русия, биха удължили кръвопролитията и довели до още повече цивилни 
жертви и икономически сътресения. ЕС ще работи със своите партньори, за да потърси 
отговорност от Русия и лицата, отговорни за войната на Русия срещу Украйна, за всички 



 

Комисията подписа със седем широкомащабни проекта споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства на стойност 1,1 млрд. евро чрез фонда на ЕС за иновации, финансиран от 
приходи от схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ). Целта на тези проекти е намаляване на 
емисиите с повече от 76 Mt еквивалент на CO2 през първите десет години на експлоатация. В 
рамките на седемте проекта се внедряват в промишлен мащаб иновативни нисковъглеродни 
технологии, които обхващат ключови сектори като водород, стомана, химикали, цимент, 
слънчева енергия, биогорива и улавяне и съхранение на въглерод. 

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт 
Франс Тимерманс заяви: Чрез фонда за иновации Европейската комисия предоставя 1,1 млрд. 
евро на новаторски и далновидни предприятия, за да разработват авангардни технологии и да 
играят водеща роля в климатичния преход в съответните области. Това е интелигентна 
инвестиция в декарбонизацията и устойчивостта на нашата икономика; тя засилва позициите 
на европейската промишленост като световен лидер в областта на чистите технологии, 
създава работни места на местно равнище и спомага за ускоряване на нашия екологичен преход. 

Директорът на Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната 
среда (CINEA) Дирк Бекерс каза: CINEA е горда да подпише първите широкомащабни проекти 
по линия на фонда за иновации. С тези проекти показваме, че преходът към чиста енергия вече 
се осъществява, като същевременно значителното намаляване на емисиите на парникови газове 
създава икономически възможности за нашите организатори на проекти. Тези проекти 
представляват особено иновативни решения в своите сектори, като се очаква те да проправят 
пътя за други. 
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Благодаря Ви много, г-н министър-председател, уважаеми Кирил, 

Благодаря Ви за много топлото посрещане. Това е началото на деня тук. Очаквам с голямо 
нетърпение нашето посещение в Софийския университет. Знам, че този университет е мястото, 
където най-ясно се виждат високите постижения на България. Двамата много сме разговаряли за 
необходимостта от съчетаване на високите научни постижения с бизнес сектора, за да се 
разработят продукти, които след това наистина могат да осигурят пазарна стойност. Знам, че има 
проекти, които са изключителни, иновативни, това са конкретни проекти — например 
спътниковата технология, във връзка с която имаме много очаквания. Такива иновации са от 
съществено значение, за да запазим устойчивостта и конкурентоспособността на нашата 
икономика и нашето общество. Затова очаквам с голямо нетърпение да видя иновации, създадени 
в Европа — и тук става дума за наши собствени иновации, например за сигурни технологии — 
безценен актив в един все по-неспокоен свят. 

Това, разбира се, изисква инвестиции. Ето защо днес сме тук с NextGenerationEU, нашия 
мащабен план за възстановяване на стойност 800 милиарда евро, който предложихме с цел 
модернизиране и реформиране на нашия континент за бъдещите поколения след пандемията. Във 
връзка с NextGenerationEU имаме три приоритета. Един от тях е Европейският зелен пакт – в 
момента, разбира се, силно доминираща е темата за чистата енергия. Тъй като става въпрос не 
само за чиста, но и за сигурна енергия, независима енергия. Това е от полза както за климата, 
така и за нашата независимост. Втората тема е цифровизацията. А третата тема, във връзка с 
която инвестираме, е да подготвим нашите общества да бъдат по-силни и по-устойчиви. 

Затова днес Европейската комисия дава зелена светлина на плана на България за възстановяване 

и устойчивост. Това е забележителен план. Почти 60 % от плана е в подкрепа на екологичния 

преход. Това е съществено и, разбира се, добре дошло. Защото в Европейския съюз се нуждаем 

от България по пътя към неутралност по отношение на климата. И ако мога да цитирам няколко 

примера за същността на този план в рамките на Европейския зелен пакт: Това е например 

декарбонизирането на производството на електроенергия със задължителни прагове за емисиите 

от въглища. Това е увеличаване на използването на възобновяемите енергийни източници и на 

съхранението на енергия — много важна тема. Това е реформиране на пазара на електроенергия, 

инвестиции в интелигентни мрежи, а всички ние знаем колко важно е това в настоящите времена. 

Това са инвестиции в увеличаване на междусистемните връзки с Румъния и Гърция, което също е 

много важно за диверсифициране на енергийните доставки, с които разполагаме. Така че вече да 

не бъдем зависими от руските въглища, газ и нефт, а да извършим диверсификация с насочване 

към надеждни доставчици. Почти 1 милиард евро са предназначени за енергийно саниране и 

крупни инвестиции в чиста мобилност, включително електрически автомобили.  Както виждате 

от примерите, това е забележително. 

 

 

https://ec.europa.eu/ 

 



 

 

 
ние на  

 

Областна 

администрация открива кампания относно качеството на предоставяните административни 

услуги и дейността от страна на териториалните поделения на държавните структури в област 

Ямбол. Тя ще се проведе за периода 03 май 2022 г. – 31 май 2022 г., през който в часовия 

интервал – 14.00 ч. – 16.00 ч. ще имате възможността да споделите Вашите похвали, препоръки, 

забележки и/или сигнали лично с Областния управител и заместник областен управител и/или 

служители на Областна администрация. Кампанията има за цел да бъдат локализирани 

съществуващи пропуски в качеството на предоставяните от държавната администрация услуги на 

територията на областта и да бъдат предприети действия за подобряване на нейната ефективност, 

като същата да отговори на очакванията на гражданите.  Срещите ще се провеждат след 

предварително записване на тел.046/68-68-14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поделения на държавните структури 



 

 

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОИЗТОК 
ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ЯМБОЛ“ 

 
ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В 

ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА 

 

През месец февруари 2022 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с 
над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в 
тях е 373, а на леглата - 676. В сравнение с февруари 2021 г. общият брой на местата за настаняване 
се увеличава с 18.8%, а на леглата в тях - с 9.9%. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 
2022 г., е 2 684, или със 73.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. 

Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2022 г. се увеличават с 47.7% в 
сравнение със съответния месец на 2021 г. и достигат 1 059. Те са реализирали средно по 2.5 
нощувки. Пренощувалите българи са 964, а пренощувалите чужденци са 95. Чуждите граждани са 
реализирали средно по 3.2 нощувки, а българските - средно по 2.5 нощувки. 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от 
чужденци в област Ямбол са: Румъния - 18.9%, Турция - 15.3%, Нидерландия - 12.3% и Гърция - 
10.6%. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2022 г. е 14.2%. В 
сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 5.2 



 

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОИЗТОК 
ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ЯМБОЛ“ 

 

 

Приходите от нощувки през февруари 2022 г. в областта достигат 128 857 лв., или с 84.4% повече 
в сравнение с февруари 2021 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от български 
граждани - със 114.3%, така и от чужди граждани - с 5.5% (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. 

  

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 
НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

През 2021 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Ямбол са водени 163 
малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. 
В сравнение с 2020 г. броят им намалява с 20, или с 10.9%. 

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС в област Ямбол малолетни и 
непълнолетни лица през 2021 г. са: 

непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) - 50.3%; 

малолетни (8 - 13 години) - 49.7%; 

момчета - 124 (76.1%); 

момичета - 39 (23.9%); 

учащи - 94 лица (57.7%); 

живеят в криминогенна среда - 121 лица (74.2%). 

Фиг. 1. Малолетни и непълнолетни, водени и заведени на отчет в ДПС  

в област Ямбол през периода 2017 - 2021 година 

 

http://www.nsi.bg/bg/content/1847/туризъм


 

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2021 г. малолетни и непълнолетни е 67, или 41.1% 
от всички водени на отчет лица, като 46.3% от тях са непълнолетни.  

 

През 2021 г. снети от отчет в ДПС са 19 малолетни и непълнолетни лица, или 11.7% от 
водените на отчет през годината: 

поради поправяне на поведението - 2 лица (10.5%); 

поради навършване на 18-годишна възраст - 17 лица (89.5%). 

 

Противообществени прояви 

 

 

За извършени противообществени прояви през 2021 г. през ДПС са преминали 102 
малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 65, или 63.7%, а момичетата са 37 (36.3%). 

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите 
през ДПС за: 

бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от 

резидентен тип - 14 лица (13.7%); 

повреждане на обществена и/или частна собственост - 6 лица (5.9%). 

 

Извършени престъпления 

 

 

През 2021 г. малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени 
престъпления, са 93. 

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на 
възраст 8 - 17 години. Извършители на кражби са 62 лица, или 66.7%. Най-висок е делът на 
извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти - 41.9% и на кражби от домове - 
29.0%. 

 

 

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления 

 

През 2021 г. на територията на област Ямбол са регистрирани в ДПС 18 деца пострадали от 
престъпления, от които 8, или 44.4%, са момичета. Малолетни са 7 лица (38.9%), а непълнолетни - 11 
(61.1%). 



Методологични бележки 

 

Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните 

 

През 2021 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните на територията на област Ямбол са образували 352 възпитателни 
дела, от които 184 (52.3%) са образувани по предложение на органите на полицията. Броят на 
решените дела през  

годината е 136, като от тях в срок до един месец са решени 63 дела, или 46.3%. Прекратени са 
207 дела (58.8% от образуваните възпитателни дела). В края на 2021 г. са останали несвършени 
17 дела. 

През 2021 г. местните комисии са наложили 219 възпитателни мерки в съответствие с чл. 
13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните на 158 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 158 
общественоопасни деяния1. 

Най-често налаганите възпитателни мерки са: 

• предупреждение - 137 мерки (62.6%); 

• поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател - 26 мерки (11.9%). 

• поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за 
полагане на засилени грижи - 26 мерки (11.9%); 

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни 
мерки са следните: 

• малолетни са 69 лица (43.7%), а непълнолетни - 89 (56.3%); 

• момчетата са 134 (84.8%), а момичетата - 24 (15.2%); 

•  

Методологични бележки 

 

Статистическото изследване на противообществените прояви и престъпления на 
малолетните и непълнолетните осигурява информация на базата на годишни данни за лицата 
водени, заведени, снети и преминали през детските педагогически стаи, лицата с наложени 
възпитателни мерки за извършени общоопасни деяния, както и за пострадалите малолетни и 
непълнолетни от престъпления. Източник на информацията са местните комисии за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните извършители на 
противообществени прояви и престъпления. 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните е компетентен орган, който разглежда възпитателни дела, привежда в 



 

 

 

малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) и осъществява контрол по изпълнението им. 

Малолетни лица са лицата на възраст от 8 до 13 навършени години. 

Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 до 17 навършени години. 

Противообществена проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или 
противоречи на морала и добрите нрави.  

Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на 
престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните. 

В броя на водените на отчет в ДПС през годината се включват малолетни и непълнолетни, 
извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ 
характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати (ВУИ) и 
от социално-педагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за 
срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно 
противоправни деяния. В броя на водените на отчет в ДПС не се включва броят на малолетните и 
непълнолетните, които са преминали през ДПС. 

В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват малолетни и непълнолетни, 
които са новозаведени през отчетната година. 

В броя на снетите от отчет в ДПС през годината се включват малолетни и непълнолетни 
лица, които през отчетната година са отпаднали от отчет, като е посочена причината за снемане от 
отчет. 

В броя на преминалите през ДПС се включват малолетни и непълнолетни, които са 
извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била 
достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС. 

Възпитателна мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие 
спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, 
освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, и се налага с цел 
преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в 
обществото. 

 

В броя на малолетните и непълнолетните лица с наложени възпитателни мерки се 
включват всички малолетни и непълнолетни, извършители на противообществени прояви, 
престъпления или административни нарушения, спрямо които са наложени възпитателни мерки 
съгласно ЗБППМН. С оглед на деянието може да се наложи повече от една възпитателна мярка с 
изключение на възпитателните мерки „настаняване в СПИ“ и „настаняване във ВУИ“. 

В броя на малолетните и непълнолетните лица, пострадали от престъпления, се включват 
лицата, пострадали от различни видове престъпления по местоизвършване на деянието, а не по 
местоживеене на лицата. 

Повече информация и данни от наблюдението за дейността на местните комисии за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е публикувана на сайта на НСИ 

http://www.nsi.bg/
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=63


 

През месец март 2022 г. се отчита намаление в броя на 

регистрираните безработни в бюрата по труда от Ям-

болска област - в края на месеца те са 2580 и са с 56 

души (2,1%) по-малко от безработните в края на м. 

февруари. Безработните през март 2022 са по-малко с 

894 души (с 26%) в сравнение със същия месец на м.г., 

когато една година след началото на ковид епидимията 

безработните бяха 3474 души. 

Равнището на регистрирана безработица е 4.6 % и в 
сравнение с февруари 2022 г. стойността на показателя  
спада с 0.1 п.п. 

 

 

Промяната през март на броя на регистрираните безра-

ботни в областта се дължи на намалението в 4 от общи-

ните -  Ямбол (с 22 души), Тунджа (с 16), Стралджа (с 

12) и Елхово (с 9). Само в община Болярово има слабо 

увеличение – с 3 души. 

  

През март 2022 г. безработните от наблюдаваните уязви-
ми групи на пазара на труда имат следния дял от общия 
брой на регистираните: младежи до 24 г. – 4,0%, 102 ли-
ца; младежи до 29 г. – 9,5%, 244 лица; продължително 
безработни – 22,1%, 570 лица; лица без квалификация – 
61,7%, 1593; лица с основно и по-ниско образование – 
47,8%, 1233, лица с увреждания – 6,6%, 171. 

Регистрирана безработица 

Данни по общини 

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда 



 

 

 

През месец март 396 лица са се регистрирали за ползване на пос-

реднически услуги като безработни в бюрата по труда от областта, 

кoeто е с 42 души (12%) повече в сравнение с предходния месец, 

както и с 31% по-малко от новорегистрираните през март 2021 г. 

(със 180 д.), когато и равнището на безработица беше по-високо 

годира след старта на епидемията от COVID-19. 

Секторното разпределение на новорегистрираните според послед-
ната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите 
Преработваща промишленост (18%); Търговия, ремонт на автомо-
били и мотоциклети (13%); Държавно управление (9%); Хотелиерс-
тво и ресторантьорство (6%); Транспорт, складиране и пощи (4%); 
Селско, горско и рибно стопанство (4%);Административни и спома-
гателни дейности (4%); Строителство (4%). 

 

 

През м.март 2022 г. броят на постъпилите на работа безработни ли-

ца е 241 – с 60 (33%) повече от започналите през февруари. От тях 

80% са устроени в реалната икономика – 194 души. 

Започналите работа на субсидирани работни места са 47 души, като 

40 от тях са включени по схеми на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” - основно по стартиралата през месец юли 

2020 г. като антикризисна мярка схема „Заетост за теб” (38 

души), както и по схема „Младежка заетост“ (2). В заетост, субси-

дирана от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на 

заетостта, са включени 7 души – 1 по мерки и 6 по програми. 

Заявените в бюрата по труда работни места на първичния пазар на 

труда през март са два пъти повече от феврури – 265 работни места 

(увелиечение със 101%). Най-голям дял свободни работни места са 

заявени в Преработваща промишленост (51%); Търговия, ремонт на 

автомобили и мотоциклети (11%); Хотелиерство и ресторантьорство 

(11%); Строителство (6%); Селско, горско и рибно стопанство 

(5%);Образование (3%); Административни и спомагателни дейнос-

ти (3%). 

Най-много работни места са обявени за позициите: машинен опера-
тор, продавач-консултант, общ работник, салонен управител; гот-
вач; водач на селскостопански машини и др. 

Обявени свободни работни места и започнали работа 



БЕЗРАБОТИЦАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ КЪМ 31.03.2022 година 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Регистрирани безработни лица по образование и професионална квалификация в  
област Ямбол 

 

  Болярово Елхово Стралджа Тунджа Ямбол ОБЩО 

Активни лица 1412 6906 4328 7040 36093 55779 

Регистрирани 
безработни 

188 786 302 379 925 2580 

Равнище на без-
работицата % 

13,3 11,4 7,0 5,4 2,6 4,6 

ПОКАЗАТЕЛИ ВСИЧКО 

по образование по проф. квалификация 

вис-
ше 

сред-
но 

сред-
но 

проф
. 

основ-
но 

начално 
и по-
ниско 

с раб. 
профе-

сия 

спе-
циа-

листи 
общо 

без 
спец. 

и 
проф. 

Регистрирани 
всичко 

2580 267 
108

0 
681 369 864 545 442 1593 

от тях: жени 1529 179 612 387 187 551 302 285 942 

с нам. рабо-
тоспособнос

т 

171 24 96 72 26 25 56 44 71 

до 29г. 244 26 86 30 57 75 19 38 187 

1.Регистр. за 1
-ви път 

241 50 82 41 23 86 22 70 149 

От тях:жени 115 29 34 14 8 44 4 39 72 

с нам. рабо-
тоспособност 

14 5 6 2 2 1 0 7 7 

до 29г. 69 9 20 4 10 30 0 13 56 

2.Регистр. за 2
-ри път 

296 50 121 68 40 85 50 72 174 

От тях:жени 164 31 68 37 18 47 24 46 94 

с нам. рабо-
тоспособност 

17 1 11 8 3 2 7 3 7 

до 29г. 62 8 17 6 20 17 5 10 47 

2.Регистр. над  
2 пъти 

2043 167 877 572 306 693 473 300 1270 

От тях:жени 1250 119 510 336 161 460 274 200 776 

с нам. рабо-
тоспособност 

140 18 79 62 21 22 49 34 57 



МАРТ – ЮНИ 2022 Г. 

 

 

От 8 април Агенцията по заетостта стартира нова процедура за кандидатстване по мярката, придо-
била популярност като 60/40. В нея могат да се включат работодатели, които търсят подкрепа за 
запазване заетостта на персонала си през периода март – юни 2022 г. Тази възможност се предос-
тавя с Постановление на МС № 40 от 31.03.2022 г., изменящо вече добре познатото Постановление 
№151/2020 г. за надграждане на стартиралата преди две години антикризисна мярка за подкрепа 
на заетостта.  

Редът и условията за получаване на подкрепа през периода март – юни 2022 г. са аналогични на 

тези, които се прилагаха за предходните два месеца януари и февруари. Мярката продължава да 

подкрепя запазването на заетостта в предприятия, осъществяващи икономическа дейност в посо-

чените в ПМС 151/2020 г. сектори, чиито средномесечни приходи от продажби през 2020 г. са на-

малели в сравнение с 2019 г. 

Регламентираната подкрепа и на този етап е в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски 

на всяко заето лице в предприятия, чиито приходи от продажби през месеца, за който се предоста-

вя подкрепата, са намалели с не по-малко от 40 на сто спрямо средномесечните приходи за цялата 

2019 г. За работещите в предприятия, чиито приходи от продажби през месеца са намалели с не по

-малко от 30 на сто спрямо средномесечните приходи за 2019 г., ще продължат да се изплащат 

средства в размер на 50%. За учредените след 1 януари 2020 г. спадът на приходите за месеца, за 

който кандидатстват, ще се определя спрямо средномесечните приходи за 2020 г. Размерът на пре-

доставяните средства за всеки работник или служител ще продължи да се определя на база осигу-

рителния му доход за месец октомври 2021 г. 

Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като определените срокове 

за прием на документи са както следва: 

- за месец март 2022 г. – до 17.00 ч. на 29.04.2022 г. – за документи, подавани присъствено в ди-

рекции „Бюро по труда” и до 30.04.2022 г. – за документи, изпращани по електронен път чрез Сис-

темата за сигурно електронно връчване или лицензиран пощенски оператор; 

- за месец април 2022 г. – до 31.05.2022 г.; 

- за месец май и юни 2022 г. – до 10.06.2022 г.; 

- подаване на отчетни документи за месец юни 2022 г. – до 29.07.2022 г. 

За улеснение и предвид определения краен срок, работодателите, които отговарят на условията по 

ПМС 151/2020, изм. с ПМС 40/31.03.2022 г., и желаят да получат подкрепа за месеците май и юни 

2022 г., могат да кандидатстват чрез подаване само на едно заявление за двата месеца, ползвайки 

утвърдените формуляри и образци на документи. 



„Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на ра-

ботниците и служителите, независимо от начина на подаването им. Заявления и придружаващите 

ги документи могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връч-

ване /ССЕВ/, да се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор, както и да се представят на мяс-

то в съответното бюро по труда. 

На електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови стимули за запазване на 
заетостта”, са публикувани актуални материали за информация на работодателите, процедурата за 
кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване, образци на 
заявление и приложения към него, както и други помощни материали. 
По предходния дизайн на мярката „60/40” за изплащането на средства за запазване на заетостта 

на работниците и служителите в периода януари и февруари 2022 г. в област Ямбол са одобрени 

42 работодатели за запазване на заетостта на 2283 лица през м.януари и 38 работодатели за запаз-

ване на заетостта на 420 лица през м.февруари. 

Продължава подпомагането на работодатели чрез проекта „Заетост за теб“ да назначават безра-

ботни 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 фи-

нансовия ресурс. Действащите договори с работодатели в област Ямбол през пъвото тримесечие 

на 2022 г. са 232. 

БЛИЗО 22 000 БЕЗРАБОТНИ ЩЕ ЗАПОЧНАТ РАБОТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА 
ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2022 Г. 

 
Близо 22 000 безработни ще започнат работа по програми и мерки, предвидени в Национал-

ния план за действие по заетостта през 2022 г., а 10 600 души ще бъдат включени в обучения, за да 
станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. 

Планираният брой на субсидираните работни места ще се увеличи със 7728 или с 53% в 
сравнение с 2021 г. Финансирането на заложените дейности в Плана ще е в рамките на 123 млн. 
лв. В резултат от изпълнението му се очаква коефициентът на безработица през 2022 г. да е 5%. 

Трудовото възнаграждение на включените в субсидирана заетост при пълен работен ден ще 
е най-малко 710 лв. на месец, колкото е минималната заплата в България от 1.04.2022 г. През 2022 
г. субсидията, която държавата осигурява на работодателите за изплащането на трудовите възнаг-
раждения на безработни, наети по мерки от Закона за насърчаване на заетостта, се увеличава от 
550 лв. на 650 лв. на месец. При осигуряване на работа на безработен с виеше образование месеч-
ната субсидия ще е равна на 700 лв. Останалата част от заплатата ще се осигурява от работодателя. 

Увеличава се трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма „Старт на ка-
риерата“ (от 800 лв. на 860 лв.), на младежките медиатори към общините (от 830 лв. на 890 лв.), на 
психолозите (от 950 лв. на 1010 лв.), на мениджърите на случай (от 900 на 960 лв.). Заплатите на 
ромските медиатори със средно образование ще се повишат от 750 лв. на 810 лв., а на висшистите 
- от 800 лв. на 890 лв. 

Средствата, които безработните могат да получат за транспортни разходи за представяне 
пред работодател в друго населено място, ще се увеличат от 130 лв. на 142 лв. 

По двугодишния план на държавното предприятие Българо-германски център за професио-
нално обучение ще бъдат обучени 2 077 безработни от различни групи в неравностойно положе-



 Дата Място Култур-

на проя-

ва 

Организатор/

и 

За контак-

ти 

02 май  Град Ямбол  90 години от 
рождението на 
Стоян Илиев  

“ Дружество на писателите-
Ямбол, Регионална библио-
тека „Г.С.Раковски“  

jam_lib@yahoo.com 

Тенко Тенев 

0889955227  

06 май   Град Ямбол  Тържествено чес-
тване на Деня на 
храбростта и 
празника на Бъл-
гарската армия  

Община Ямбол, Гарнизон-
Ямбол, 

Архийерейско наместничес-
тво  

yambol@yambol.bg 

046/681 221  

06 май   Град Ямбол  Ден на Българс-
ката армия  

Музей на бойната слава  yambol.mbs@abv.bg 

046/662 736  

06 май  с. Могила, 

община Тун-
джа  

Празник на село 
Могила  

Народно читалище 
„Пробуда-1928“, 

с. Могила 

Кметство с. Могила  

0878453838  

09 май  Училища в 
Община Елхо-
во  

Ден на Европа – 
Организиране на 
концерт и беседи 
по темата  

Директорите на училищата  Община Елхово,  

Албена Драгоева – мл. 
експерт ППХД 

тел.0478/88025  

09 май град Ямбол  Честване на Ден 
на Европа и Ден 

Община Ямбол; 

Музей на бойната слава  

yambol@yambol.bg  

046/681 221 

mailto:jam_lib@yahoo.com
mailto:yambol@yambol.bg
mailto:yambol.mbs@abv.bg
mailto:yambol@yambol.bg
mailto:yambol.mbs@abv.bg


 Дата Място Културна 

проява 

Организа-

тор/и 

За контак-

ти 

09 май град Ямбол  9 години от създа-
ването на Музей на 
бойната слава  

Музей на бойната слава  yambol.mbs@abv.bg  

046/662 736 

12 май   Град Ямбол  55 години от рож-
дението на Таня 
Хаджидимитрова  

Дружество на писателите – 
Ямбол, 

Регионална библиотека 
„Г.С.Раковски“  

jam_lib@yahoo.com 

Тенко Тенев 

0889955227  

14 май  НЧ „Просвета 
1892“ 

гр. Стралджа  

XII конкурс – над-
пяване „С песните 
на Вълкана Стоя-

нова“  

Община Стралджа  obshtina@straldzha.bg  

04761/64-67 

04761/64-68  

14 май   Град Ямбол  5 – то издание на 
ученически фести-
вал „Песните на 
Европа“ – поп и 
джаз пеене  

Община Ямбол, 

Народно читалище „Зора-
1945“  

yambol@yambol.bg  

046/681 221 

zora_yambol@mail.bg  

Евдокия Янкова 

14-15 май Площад 
„Демокрация“ 

Гр. Стралджа  

Традиционен съ-
бор на народното 

творчество – 
„Мараш пее-2022“  

Община Стралджа  obshtina@straldzha.bg  

04761/64-67 

04761/64-68  

16 май   град Ямбол  Концерт на Каме-
рен оркестър 
„Дианополис“  

Община Ямбол, 

Камерен оркестър 
„Дианополис“-Ямбол  

yambol@yambol.bg  

046/681 221 

Красимира Султанова 

0894485118  

16 май   град Ямбол  80 години от рож- Дружество на писателите – jam_lib@yahoo.com  

mailto:yambol.mbs@abv.bg
mailto:jam_lib@yahoo.com
mailto:obshtina@straldzha.bg
mailto:yambol@yambol.bg
mailto:zora_yambol@mail.bg
mailto:obshtina@straldzha.bg
mailto:yambol@yambol.bg
mailto:jam_lib@yahoo.com


 Дата Място Култур-

на проя-

ва 

Организа-

тор/и 

За контак-

ти 

17 май  с. Бояджик, 

община Тунджа 

Паметник 
„Априлец“, 

Площад „Джон 
Атанасов  

Отбелязване на 
146 години от 
Бояджишкия 
бунт  

“ Община „Тунджа“ 

Кметство с. Бояджик 

Народно читалище „Джон 
Атанасов - 1928“  

046/661 565/344 

0895506953  

18 май   Етнографско-
археологически 

музей, 

Гр. Елхово  

Европейска нощ 
на музеите  

Община Елхово 

Етнографско-
археологически музей – гр. 

Елхово  

Община Елхово,  

Албена Драгоева – мл. 
експерт ППХД 

тел.0478/88025  

21 май   с. Тенево 

община „Тунджа  

Празник на село 
Тенево  

Народно читалище 
„Просвета – 1910“,  

с. Тенево 

Кметство с. Тенево  

0895506928  

24 май  Град Ямбол  Честване на 24 
май – Ден на све-
тите братя Кирил 

и Методий, на 
българската аз-
бука, просвета и 
култура и на сла-

вянската кни-
жовност. 

Ден на отворени 
врати в Интерак-
тивен музей 

Община Ямбол, 

Културно-информационен 
център „Безистен“, Народ-

но читалище „Пробуда-
1909“  

yambol@yambol.bg  

046/681 221 

bezis-
ten.yambol@gmail.com 

046/610 066 

probuda1909@abv.bg 

046/663 936  

24 май  Град Ямбол  Концертни проя-
ви на детски му-
зикални форма-
ции  

Народно читалище 
„Тракийска лира-2012“ 

trakiiska.lira.yambol@g
mail.com  

0878892088 

mailto:yambol@yambol.bg
mailto:bezisten.yambol@gmail.com
mailto:bezisten.yambol@gmail.com
mailto:probuda1909@abv.bg
mailto:trakiiska.lira.yambol@gmail.com
mailto:trakiiska.lira.yambol@gmail.com
mailto:jam_lib@yahoo.com


 Дата Място Културна 

проява 

Организатор/

и 

За контак-

ти 

27 – 28 май  Централен 
площад  

„Тунджа пее и 
танцува“ – Фести-
валът е с конкур-
сен характер и 
има за цел съхра-
няване на бъл-
гарските народни 
песни и танци – 
извор на непре-
ходната сила на 
българския корен 
и дух, носещи 
посланията на 
националната 
култура  

Община Елхово 

Народно читалище „Развитие 
– 1893“, гр. Елхово  

Община Елхово,  

Албена Драгоева – мл. 
експерт ППХД 

тел.0478/88025  

май   Местност 
„Бакаджик“  

Национален мото
-събор  

Мотоклуб „Ездачите“ 

Община „Тунджа“ 

/съорганизатор/  

0895530757 

046/661 565/344  

май  община 
„Тунджа“  

Ден на славянс-
ката писменост, 
на българската 

просвета и култу-
ра  

Община „Тунджа“ 

Училища община „Тунджа“ и 
читалища в община „Тунджа“  

046/661 565/344 

046/684 316  

май   град Ямбол  Европейска нощ 
на музеите  

Културно-информационен 
център „Безистен“, 

Музей на бойната слава, 

Регионален исторически му-
зей 

046/610 066 

bezis-
ten.yambol@gmail.com  

0879/099 710 

yambol.mbs@abv.bg  

046/662 736 

museum@mail.bg  

май  град Ямбол  Изложба 
„Учителите“ – 

посветена на 24 
май, с участието 

на преподаватели 
по изобразително 

изкуство  

Община Ямбол,   Представи-
телство Съюз на българските 

художници – Ямбол 

yambol@yambol.bg  

046/681 221 

Петър Тепсизов 

0877318261  

май   град Ямбол  „Творци на Бъл-
гарското слово“ – 
срещи с автори и 
представянето им 
на ямболската 
публика  

Община Ямбол, 

Народно читалище „Зора-
1945“  

yambol@yambol.bg  

046/681 221 

zora_yambol@mail.bg  

0879069613  

mailto:bezisten.yambol@gmail.com
mailto:bezisten.yambol@gmail.com
mailto:yambol.mbs@abv.bg
mailto:museum@mail.bg
mailto:yambol@yambol.bg
mailto:yambol@yambol.bg
mailto:zora_yambol@mail.bg
mailto:yambol@yambol.bg
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Започва подготовката на регионалния етап от XII 
национален събор на народното творчество Копривщица 

2022 

 

 

 

 

 

 

От 5 до 7 август т. г. Копривщица ще е домакин на XII национален събор на народното творчест-
во. Реализирането му е на два етапа – регионален и национален, като първият ще се проведе във 
всички административни области в страната. С организирането на регионалния етап в област Ям-
бол се ангажира областната администрация, която вече започна подготовката му. Областният уп-
равител очаква предложения от общините за домакинство на проявата. В писмо до кметовете Ва-
сил Александров призовава те да популяризират възможността за участие, канят се носители и 
наследници на локално нематериално културно наследство (групови и индивидуални) – певци, 
свирачи, танцьори/игрохорци, разказвачи на народни предания, легенди, приказки, анекдоти и 
други словесни форми, групи за народни обичаи, които представят местни традиции. Според ста-
тута на събора не се допускат до участие изпълнители (професионалисти или самодейци), чийто 
репертоар се състои от произведения на обработения фолклор (песенен, танцов). При провеждане-
то на регионалния етап се предвижда базар на традиционни занаяти и домашни дейности.  

Регионалният етап ще се проведе в началото на юни, заявки за участие се приемат до 18 май. Екс-
пертна комисия ще оцени наживо изпълненията и ще определи участниците от област Ямбол за 
националния етап. На събора в Копривщица се предвижда още показ на традиционни костюми, 
изложба базар на традиционни занаяти и на домашни дейности. 

Националният събор на народното творчество в Копривщица се организира от Министерството на 
културата, Община Копривщица, областната администрация на Софийска област, Института за 
етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ 
– БАН). Медийни партньори са Българската национална телевизия, Българското национално ра-
дио, Българската телеграфна агенция. 

Съборът на народното творчество в Копривщица е създаден през 1965 г. Провежда се на всеки 5 
години в първите петък, събота и неделя на месец август в град Копривщица. За тези години той 
се утвърди като най-авторитетното и представително движение за опазване и популяризиране на 
човешката креативност, свързана с културните традиции и фолклора, част от културното наследс-
тво на България. От декември 2016 г. Националният събор на народното творчество в Копривщи-
ца е вписан в Регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство 
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