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ФондÊ„СоциалнаÊзакрила“ÊкъмÊМинистерствотоÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитика ÊподкрепиÊсÊ364Ê
800Ê лв.Ê проектÊ заÊ „РазработванеÊ наÊ синтезаторÊ наÊ българскаÊ речÊ заÊ нуждитеÊ наÊ хоратаÊ съсÊ
зрителниÊувреждания“ÊнаÊСдружениеÊ„СъюзÊнаÊслепитеÊвÊБългария“.ÊОбщиятÊмуÊбюджетÊеÊ384Ê
000Êлв.,ÊаÊсобствениятÊприносÊнаÊСдружениетоÊеÊвÊразмерÊнаÊ19Ê200Êлв.ÊОчакваÊсеÊсинтезаторътÊ
даÊбъдеÊвÊпомощÊнаÊнадÊ4Ê000ÊхораÊсъсÊзрителниÊуврежданияÊвÊцялаÊБългария.ÊТойÊеÊреализиранÊ
сÊпомощтаÊнаÊИнститутаÊпоÊинформационниÊиÊкомуникационниÊтехнологииÊприÊБАН. 

РечевиятÊ синтезаторÊ изговаряÊ подаденÊ къмÊ негоÊ текстÊ сÊ компютърноÊ генериранÊ глас.Ê
ИзползванетоÊмуÊ създаваÊвъзможностиÊ заÊповишаванеÊнаÊобразованиетоÊиÊ знаниятаÊнаÊхоратаÊ
съсÊ зрителниÊ уврежданияÊ и Ê насърчаваÊ тяхнотоÊ социалноÊ включванеÊ иÊ трудоваÊ реализация.Ê
ПоследниятÊбългароговорящÊсинтезаторÊеÊсъздаденÊпрезÊ2004Êг.ÊиÊвечеÊнеÊотговаряÊнаÊнивотоÊнаÊ
развитиеÊнаÊтехнологиитеÊвÊтазиÊобласт. 

„РеализациятаÊ наÊ проектаÊ еÊ успешенÊ примерÊ заÊ партньорствоÊ междуÊ държавнаÊ институция,Ê
националноÊ представителнаÊ организацияÊ иÊ научнатаÊ общественост.Ê ВÊ негоÊ саÊ приложениÊ
последнитеÊ достиженияÊ наÊ наукатаÊ вÊ областта“,Ê изтъкнаÊ приÊ представянетоÊ наÊ синтезатораÊ
заместник-министърътÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊЛазарÊЛазаров.ÊТойÊпоставиÊакцентÊвърхуÊ
НационалнияÊпланÊзаÊвъзстановяванеÊиÊустойчивост,ÊкатоÊпосочи,ÊчеÊвÊнегоÊсаÊотделениÊ24Êмлн.Ê
лв.Ê заÊ подпомаганеÊ наÊ надÊ 3300Ê лицаÊ сÊ трайниÊ уврежданияÊ чрезÊ използванеÊ наÊ технологииÊ заÊ
подобряванеÊнаÊтехнияÊживот. 

„ФондÊ„СоциалнаÊзакрила“ÊзаÊпореденÊпътÊдоказва,ÊчеÊцелиÊдаÊнасърчаваÊиновативниÊпроекти,Ê
коитоÊ даÊ подкрепятÊ голямÊ кръгÊ отÊ хора“,Ê казаÊ изпълнителниятÊ директорÊ наÊ фондаÊ МаринаÊ
Сарадинова. 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 
https://www.mlsp.government.bg 
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ФондÊ„СоциалнаÊзакрила“ÊфинансираÊразработванетоÊнаÊ
синтезаторÊнаÊбългарскаÊречÊзаÊхораÊсъсÊзрителниÊувреждания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МинистърÊГеоргиÊГьоковÊиÊректорътÊнаÊТракийскияÊуниверситетÊдоц.Êд-рÊДобриÊЯрковÊподписахаÊ
споразумениеÊзаÊсътрудничествоÊмеждуÊМинистерствотоÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊиÊ
висшетоÊучебноÊзаведениеÊвÊсфератаÊнаÊсоциалнатаÊиÊсолидарнаÊикономикаÊиÊкорпоративнатаÊ
социалнаÊотговорност.ÊДветеÊинституцииÊщеÊсиÊпартниратÊприÊпровежданетоÊнаÊстудентскиÊ
стажове,Êпрезентации,Êсеминари,Êконференции,ÊподготовкатаÊнаÊпроучванияÊиÊнаучниÊизследванияÊ
вÊобластиÊотÊвзаименÊинтересÊиÊреализиранеÊнаÊсъвместниÊпроекти.ÊСпоразумениетоÊсеÊподписваÊвÊ
контекстаÊнаÊдействиятаÊпоÊреализациятаÊнаÊСтратегиятаÊпоÊКорпоративнаÊсоциалнаÊотговорностÊ
2019Ê–Ê2023Êг.ÊиÊПланаÊзаÊдействиеÊпоÊсоциалнаÊикономикаÊ2022-2023Êг.ÊнаÊМТСП. 

„СътрудничествотоÊмеждуÊМТСПÊиÊТракийскияÊуниверситетÊщеÊстимулираÊразвитиетоÊнаÊдобриÊ
практикиÊиÊполитикиÊзаÊподобряванеÊнаÊкачествотоÊнаÊживотÊнаÊбългарскитеÊграждани“,ÊотбелязаÊ
министърÊГьоков.ÊТойÊизразиÊувереност,ÊчеÊдокументътÊщеÊзасилиÊпопулярносттаÊнаÊучебнитеÊ
дисциплиниÊиÊспециалности,ÊсвързаниÊсъсÊсоциалнатаÊиÊсолидарнаÊикономикаÊиÊкорпоративнатаÊ
социалнаÊотговорностÊиÊщеÊстимулираÊповечеÊмладежиÊдаÊпотърсятÊпрофесионалнотоÊсиÊразвитиеÊ
иÊнаучнитеÊсиÊинтересиÊвÊтазиÊсфера. 

ПоÊ времеÊ наÊ церемониятаÊ министърÊ ГьоковÊ иÊ ДобриÊ ЯрковÊ подчертахаÊ важносттаÊ наÊ
междуинституционалнотоÊ сътрудничествотоÊ иÊ създаванетоÊ наÊ пълноценниÊ партньорстваÊ междуÊ
наукатаÊиÊпрактиката. 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 
https://www.mlsp.government.bg 
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МТСПÊиÊТракийскиятÊуниверситетÊподписахаÊспоразумениеÊ
заÊсътрудничествоÊвÊобласттаÊнаÊсоциалнатаÊикономика 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МинистерствотоÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ наградиÊ институцииÊ иÊ организацииÊ сÊ
ОтличителнияÊ знакÊ заÊ значимиÊ постиженияÊ вÊ сфератаÊ наÊ равнопоставеносттаÊ наÊ женитеÊ иÊ
мъжетеÊ заÊ 2022Ê г.Ê ПобедителиÊ вÊ петотоÊ изданиеÊ наÊ конкурсаÊ станахаÊ СъветътÊ наÊ женитеÊ вÊ
бизнесаÊвÊБългария,ÊФондацияÊАсоциацияÊ„Анимус“,ÊБългарскиятÊфондÊзаÊжените,Ê„ЕкспириънÊ
България“Ê ЕАДÊ иÊ „ВиÊ ЕмÊ УеърÊ България“Ê ЕООД.Ê НаградитеÊ имÊ бяхаÊ връчениÊ отÊ министърÊ
ГеоргиÊГьоковÊиÊзаместник-министритеÊЖулиетаÊВърляковаÊиÊИванÊКръстев. 

„ПолитикатаÊпоÊравнопоставеностÊмеждуÊженитеÊиÊмъжетеÊобхващаÊвсичкиÊобластиÊнаÊживотаÊиÊ
еÊнеобходимоÊусловиеÊиÊгаранцияÊзаÊдоброÊуправлениеÊиÊнапредъкÊвÊобществото.ÊСÊвръчванетоÊ
наÊОтличителнияÊ знакÊщеÊнасърчимÊвсеÊповечеÊ организацииÊдаÊ създаватÊпо-добриÊ условияÊнаÊ
трудÊзаÊсвоитеÊслужители.ÊТоваÊщеÊдоведеÊдоÊпо-добриÊфинансовиÊрезултати,ÊаÊкатоÊкраенÊефектÊ
доÊ по-справедливоÊ общество,Ê вÊ коетоÊ всекиÊ сеÊ реализираÊ наÊ базатаÊ наÊ своитеÊ образование,Ê
квалификацияÊ иÊ способности,Ê безÊ дискриминация“,Ê казаÊ приÊ откриванетоÊ наÊ церемониятаÊ
министърÊГеоргиÊГьоков. 

ТойÊотбеляза,Ê чеÊпризьоритеÊполучаватÊнаградатаÊ заÊ стимулиранетоÊнаÊ равнопоставеносттаÊнаÊ
женитеÊ иÊ мъжетеÊ вÊ различниÊ аспекти.Ê „ЧастÊ отÊ тяхÊ саÊ създалиÊ условияÊ заÊ по-добърÊ балансÊ
междуÊ личнияÊ иÊ професионалнияÊ животÊ иÊ отчитанеÊ наÊ специфичнияÊ погледÊ наÊ женитеÊ приÊ
вземанетоÊ наÊ решения.Ê ДругиÊ саÊ свързаниÊ сÊ превенцияÊ наÊ домашнотоÊ насилиеÊ иÊ работаÊ сÊ
жертвите,Ê финансиранеÊ наÊ дейностиÊ заÊ спазванеÊ наÊ праватаÊ наÊ най-уязвимитеÊ отÊ пандемиятаÊ
групи“,ÊобясниÊминистърÊГьоков. 

ТойÊ изразиÊ надежда,Ê чеÊ награденитеÊ организацииÊ иÊ компанииÊщеÊ сеÊ превърнатÊ вÊ заразителенÊ
примерÊ иÊ щеÊ насърчатÊ иÊ другиÊ работодателиÊ даÊ развиватÊ добриÊ практикиÊ иÊ политикиÊ заÊ
равнопоставеностÊнаÊженитеÊиÊмъжете. 

 

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

ПОЛИТИКИÊИÊПРОГРАМИÊНАÊПРАВИТЕЛСТВОТО БРОЙÊ7,ÊЮЛИÊ2022 

    

ОбластнаÊадминистрацияÊЯмбол 
www.yambol.government.bg 4 

МТСПÊвръчиÊОтличителнияÊзнакÊзаÊзначимиÊпостиженияÊвÊ
сфератаÊнаÊравнопоставеносттаÊнаÊженитеÊиÊмъжетеÊзаÊ2022Êг. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДоÊ10Ê000Êлв.ÊмогатÊдаÊполучатÊработодателитеÊзаÊфинансиранеÊнаÊпроектиÊзаÊосигуряванеÊнаÊ
достъпÊ доÊ действащиÊилиÊ новиÊ работниÊместаÊ заÊ хораÊ сÊ трайниÊ уврежданияÊ вÊ трудоспособнаÊ
възраст.Ê СъщатаÊ сумаÊ щеÊ сеÊ отпускаÊ заÊ предложенияÊ заÊ приспособяванеÊ наÊ съществуващиÊ
работниÊместаÊиÊзаÊоборудванеÊнаÊновиÊработниÊместаÊзаÊхораÊсÊнамаленаÊработоспособност. 

СредстватаÊ сеÊ осигуряватÊ отÊ АгенциятаÊ заÊ хоратаÊ сÊ уврежданияÊ (АХУ)Ê поÊ НационалнатаÊ
програмаÊзаÊзаетостÊнаÊхоратаÊсÊувреждания.ÊПоÊнеяÊсаÊпредвидениÊиÊсредстваÊзаÊквалификацияÊ
иÊпреквалификацияÊнаÊнаетитеÊхораÊсÊувреждания.ÊРаботодателитеÊмогатÊдаÊполучатÊдоÊ1000Êлв.Ê
заÊпрофесионалноÊобучениеÊнаÊединÊслужителÊсÊнамаленаÊработоспособност. 

ПроектнитеÊпредложенияÊмогатÊдаÊсеÊподаватÊдоÊ17ÊавгустÊвÊАХУ,ÊчрезÊлицензиранÊпощенскиÊ
операторÊилиÊпоÊелектроненÊпътÊнаÊahu_zaetost@mlsp.government.bg.ÊПовечеÊподробностиÊможеÊ
даÊ видитеÊ наÊ интернетÊ страницатаÊ наÊ АгенциятаÊ заÊ хоратаÊ сÊ уврежданияÊ https://
ahu.mlsp.government.bg/portal/page/83. 
 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 
https://www.mlsp.government.bg 
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АХУÊфинансираÊсÊдоÊ10Ê000Êлв.ÊпроектиÊзаÊзаетостÊнаÊхораÊсÊ
увреждания 
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МинистърÊГьоковÊпредставиÊвариантиÊзаÊавтоматиченÊ
механизъмÊзаÊопределянеÊнаÊминималнатаÊработнаÊзаплата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ОтÊ началотоÊ наÊ 2022Ê годинаÊ МинистерствотоÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ работиÊ поÊ
няколкоÊ вариантаÊ заÊ създаванеÊ наÊ прозраченÊ законовоустановенÊ автоматиченÊ механизъмÊ заÊ
определянеÊнаÊминималнатаÊработнаÊзаплатаÊ(МРЗ)ÊвÊстраната,ÊкойтоÊдаÊбъдеÊбазиранÊнаÊпроектаÊ
наÊЕвропейскатаÊдиректива,ÊаÊименноÊ–ÊминималнатаÊзаплатаÊдаÊбъдеÊравнаÊнаÊ50%ÊотÊсреднатаÊ
работнаÊ заплатаÊ иÊ наÊ 60%Ê отÊ медианнатаÊ работнаÊ заплата.“Ê ТоваÊ казаÊ министърътÊ наÊ трудаÊ иÊ
социалнатаÊполитикаÊГеоргиÊГьоковÊпоÊвремеÊнаÊсрещаÊсъсÊсоциалнитеÊпартньори,ÊнаÊкоятоÊбяхаÊ
дискутираниÊ вариантитеÊ заÊ определянетоÊ наÊ различниÊ механизмиÊ заÊ МРЗ. 
 
МинистърÊ ГьоковÊ припомни,Ê чеÊ отÊ 2010Ê годинаÊ насамÊ еÊ ималоÊ редицаÊ разговориÊ поÊ темата,Ê
водениÊотÊ различниÊправителства,Ê катоÊмеждуÊ социалнитеÊпартньориÊ съществуваÊ консенсусÊ заÊ
определянеÊ наÊ подобенÊ механизъм.Ê ЕвропейскатаÊ комисияÊ същоÊ работиÊ усиленоÊ поÊ
разработванетоÊнаÊпроектÊнаÊДирективаÊзаÊопределянеÊнаÊадекватниÊминималниÊработниÊзаплатиÊ
вÊЕвропейскияÊсъюз,ÊкатоÊработатаÊеÊнаÊфиналнатаÊправа. 

„Държавите-членки,Ê вÊ коитоÊ имаÊ законоустановениÊ минималниÊ работниÊ заплати,Ê следваÊ даÊ
регламентиратÊ националниÊ критерии,Ê коитоÊ даÊ включватÊ най-малкоÊ покупателнатаÊ способностÊ
наÊ минималнитеÊ работниÊ заплати,Ê общотоÊ равнищеÊ наÊ брутнитеÊ работниÊ заплатиÊ иÊ тяхнотоÊ
разпределение,Ê темпътÊ имÊ наÊ растежÊ иÊ развитиетоÊ наÊ производителносттаÊ наÊ труда“,Ê поясниÊ
Гьоков.Ê ПоÊ неговитеÊ думиÊ прозраченÊ иÊ автоматиченÊ механизъмÊ заÊ определянеÊ наÊ МРЗÊ еÊ
необходим,ÊзаÊдаÊимаÊпредвидимостÊиÊзаÊработодателитеÊиÊзаÊсиндикатите.Ê“ОбществотоÊтрябваÊ
даÊостанеÊсÊусещането,ÊчеÊминималнатаÊработнаÊзаплатаÊсеÊопределяÊадекватноÊиÊсправедливо“,Ê
уточниÊтой. 

МинистърътÊдопълни,ÊчеÊвÊКоалиционнотоÊспоразумениеÊзаÊсъвместноÊуправлениеÊнаÊРепубликаÊ
БългарияÊзаÊпериодаÊ2021-2025Êг.ÊеÊзаложеноÊименноÊразработванетоÊиÊприеманетоÊнаÊмеханизъмÊ
заÊ определянеÊ наÊ МРЗ,Ê катоÊ товаÊ поÊ думитеÊ муÊ щеÊ създадеÊ предпоставкиÊ заÊ намаляванеÊ наÊ
неравенстватаÊиÊбедносттаÊсредÊработещите. 

ПредстоиÊ работодателиÊ иÊ синдикатиÊ даÊ представятÊ вÊМТСПÊ становищатаÊ сиÊ поÊ предложенитеÊ
вариантиÊзаÊобобщение.ÊСледÊанализÊотÊекспертитеÊнаÊминистерството,ÊстранитеÊщеÊсеÊсъбератÊ
даÊдискутиратÊотново. 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 

Êhttps://www.mlsp.government.bg 
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34ÊадминистративниÊуслугиÊнаÊАгенциятаÊзаÊсоциалноÊподпомаганеÊиÊ5ÊуслугиÊнаÊАгенциятаÊпоÊ
заетосттаÊвечеÊсеÊзаявяватÊбезплатноÊвÊшестÊклонаÊнаÊ„БългарскиÊпощи“.ÊПилотнатаÊинициативаÊ
еÊразработенаÊсъвместноÊсÊМинистерствоÊнаÊелектроннотоÊуправлениеÊиÊсеÊизпълняваÊвÊрамкитеÊ
наÊ НационалнияÊ планÊ заÊ възстановяванеÊ иÊ устойчивост.Ê ЦелтаÊ еÊ даÊ сеÊ улесниÊ достъпътÊ доÊ
административниÊ услугиÊ вÊ малкитеÊ населениÊ местаÊ иÊ даÊ сеÊ създадеÊ удобствоÊ заÊ гражданите,Ê
спестявайкиÊимÊвремеÊиÊсредстваÊзаÊпътуване. 

КлиентитеÊ наÊ АгенциятаÊ заÊ социалноÊ подпомаганеÊ вечеÊ могатÊ даÊ подадатÊ чрезÊ клоноветеÊ наÊ
„БългарскиÊ пощи“Ê заявленияÊ заÊ отпусканеÊ наÊ различниÊ видовеÊ еднократни,ÊмесечниÊ иÊ целевиÊ
помощиÊиÊ издаванеÊ наÊ удостоверения.ÊУслугите,Ê коитоÊАгенциятаÊ поÊ заетосттаÊ предлагаÊ чрезÊ
пощенскитеÊ станции,Ê саÊ насочениÊ къмÊ търсещитеÊ работаÊ хораÊ иÊ включватÊ приеманеÊ наÊ
заявленияÊ иÊ регистрация,Ê издаванеÊ наÊ решенияÊ заÊ прекратяванеÊ илиÊ заÊ възстановяванеÊ наÊ
регистрацията,ÊиздаванеÊнаÊслужебнаÊбележка,ÊкактоÊиÊвключванеÊвÊобучениеÊнаÊвъзрастни. 

ПървитеÊ6ÊпощенскиÊстанции,ÊвÊкоитоÊгражданитеÊмогатÊдаÊсеÊвъзползватÊотÊноватаÊвъзможност,Ê
саÊЦентралнатаÊпощаÊвÊСофияÊиÊ клоноветеÊвÊ градÊБаняÊ (областÊПловдив)ÊиÊ селатаÊСелановциÊ
(областÊ Враца),Ê МаринкаÊ (областÊ Бургас),Ê КрушовицаÊ (областÊ Плевен)Ê и Ê ИгнатиевоÊ (областÊ
Варна). 

ИнформацияÊ заÊ административнитеÊ услуги,Ê коитоÊ гражданитеÊмогатÊ даÊ заявяватÊ вÊ рамкитеÊнаÊ
пилотнияÊпроект,ÊеÊдостъпнаÊнаÊофициалнияÊсайтÊна „БългарскиÊпощи“ÊнаÊследнияÊлинк:Êhttps://
www.bgpost.bg/bg/637,ÊкактоÊиÊнаÊмястоÊвÊшесттеÊпощенскиÊстанции. 

 

 

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

АдминистративниÊуслугиÊнаÊАСПÊиÊАЗÊвечеÊсеÊзаявяватÊ
безплатноÊвÊклоновеÊнаÊ„БългарскиÊпощи“ 
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ПомощтаÊзаÊотоплениеÊзаÊпредстоящияÊзименÊсезонÊщеÊбъдеÊповишенаÊсÊ20Êлв.ÊмесечноÊилиÊсÊ
общоÊ100Êлв.ÊзаÊпериодаÊноемвриÊ2022Ê–ÊмартÊ2023Êг.ÊТоваÊеÊеднаÊотÊмеркитеÊнаÊ
МинистерствотоÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊ(МТСП)ÊзаÊподкрепаÊнаÊхоратаÊиÊсемействатаÊ
вÊусловиятаÊнаÊпоскъпванеÊнаÊенергоизточниците.ÊТоваÊсъобщиÊминистърÊГеоргиÊГьоковÊприÊ
представянетоÊнаÊотчетÊзаÊдейносттаÊнаÊминистерствотоÊзаÊпървотоÊшестмесечиеÊнаÊ2022Êг.Ê
предÊмедиите,ÊкатоÊуточни,ÊчеÊувеличениетоÊтрябваÊдаÊбъдеÊодобреноÊотÊправителството.ÊПоÊ
тозиÊначинÊразмерътÊнаÊпомощтаÊзаÊцелияÊотоплителенÊсезонÊщеÊстанеÊ623,55Êлв.,ÊкоетоÊеÊсÊ
близоÊ20%ÊповечеÊвÊсравнениеÊсÊминалатаÊзима. 

МинистърÊГьоковÊдобави,ÊчеÊсеÊочакваÊброятÊнаÊхоратаÊиÊсемействатаÊсÊправоÊнаÊенергийниÊ
помощиÊдаÊсеÊувеличиÊотÊдосегашнитеÊ261Ê000ÊнаÊоколоÊ310Ê000.ÊНеобходимитеÊсредстваÊзаÊ
повишениетоÊщеÊсаÊ31Êмлн.Êлв.ÊиÊсаÊосигурениÊвÊбюджетаÊнаÊМТСП.ÊПомощтаÊщеÊсеÊизплащаÊотÊ
АгенциятаÊзаÊсоциалноÊподпомагане,ÊобясниÊминистърÊГьоков. 

ВÊпресконференциятаÊвÊМТСПÊучаствашеÊиÊвицепремиерътÊиÊминистърÊнаÊикономикатаÊиÊ
индустриятаÊКорнелияÊНинова.Ê„ЗаÊнасÊсоциалнатаÊполитикаÊеÊабсолютенÊприоритет.ÊЗаÊ7Ê
месецаÊуспяхмеÊдаÊподкрепимÊсемействаÊсÊдеца,Êдомакинства,ÊпенсионериÊсÊ22Êмлрд.Êлв.“,Ê
посочиÊНинова.ÊТяÊуточни,ÊчеÊполитикитеÊиÊсредстватаÊсаÊбилиÊнасочениÊкъмÊувеличаванеÊнаÊ
майчинството,ÊбезплатниÊдетскиÊградиниÊиÊясли,ÊактуализиранеÊнаÊпенсиите,ÊподкрепаÊнаÊ
работещите,ÊувеличаванеÊобхватаÊиÊсуматаÊнаÊенергийнитеÊпомощи.Ê„ВÊмоментаÊпредстоятÊ
преговориÊзаÊсъставянеÊнаÊправителствоÊиÊотновоÊщеÊпоставимÊсоциалнияÊелементÊкатоÊнай-
важен“,ÊзаключиÊНинова. 

ПоÊвремеÊнаÊотчетаÊминистърÊГьоковÊпредставиÊосновнитеÊрезултатиÊотÊдейносттаÊнаÊ
министерствотоÊвÊпериодаÊянуари-юниÊ2022Êг.ÊвÊобласттаÊнаÊпазараÊнаÊтруда,ÊпенсионнатаÊ
система,ÊсоциалнотоÊподпомагане,ÊполитикитеÊпоÊдоходите,ÊзаÊхоратаÊсÊуврежданияÊиÊзаÊ
подкрепаÊнаÊдецатаÊиÊсемействата. 

„СредстватаÊпоÊНационалнияÊпланÊзаÊдействиеÊпоÊзаетосттаÊбяхаÊувеличениÊсÊ50Êмлн.Êлв.ÊиÊ
достигнахаÊ123Êмлн.Êлв.ÊТоваÊщеÊдадеÊвъзможностÊнадÊ22Ê000ÊбезработниÊдаÊзапочнатÊработа,ÊаÊ
11Ê000ÊбезработниÊдаÊпреминатÊобучениеÊпоÊпрофесия“,ÊпосочиÊминистърÊГьоков.ÊТойÊотбеляза,Ê
чеÊотÊ1ÊаприлÊминималнатаÊзаплатаÊсеÊеÊповишилаÊотÊ650ÊнаÊ710Êлв.,ÊаÊминистерствотоÊеÊ
подготвилоÊмеханизъмÊзаÊопределянетоÊнаÊнейнатаÊстойност. 

„ОтÊ1ÊюлиÊвсичкиÊпенсииÊзаÊтрудоваÊдейност,ÊотпуснатиÊдоÊ31ÊдекемвриÊ2021Êг.,ÊсеÊповишихаÊсÊ
10ÊнаÊсто.ÊКъмÊувеличенияÊимÊразмерÊбяхаÊдобавениÊковидÊдобавкитеÊотÊ60Êлв.ÊиÊ
индивидуалнитеÊкомпенсаторниÊдобавкиÊзаÊхората,ÊкоитоÊсаÊполучавалиÊтакиваÊкъмÊ30Êюни.Ê
МинималниятÊразмерÊнаÊпенсиятаÊзаÊосигурителенÊстажÊиÊвъзрастÊсеÊувеличиÊсÊ26,2%Ê-ÊотÊ370Ê
лв.ÊнаÊ467Êлв.ÊМаксималниятÊразмерÊнаÊпенсиитеÊсеÊповишиÊотÊ1500Êлв.ÊнаÊ2000Êлв.Ê-Ê33,3%Ê
ръст.ÊСреднатаÊпенсияÊщеÊдостигнеÊ669Êлв.ÊилиÊсÊ23,6%ÊповечеÊспрямоÊюни“,ÊпосочиÊминистърÊ
Гьоков. 

ПомощтаÊзаÊотоплениеÊщеÊсеÊповишиÊсъсÊ100Êлв.ÊиÊщеÊ
достигнеÊдоÊ310Ê000Êдуши 
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НадÊ17Ê000ÊученициÊиÊучителиÊзаминаватÊнаÊбезплатнаÊпочивка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
НадÊ17Ê000ÊученициÊиÊучителиÊотÊ592ÊучилищаÊвъвÊвсичкиÊобластиÊнаÊстранатаÊсаÊодобрениÊзаÊ
безплатнаÊ почивка.Ê ТеÊ подадохаÊ заявкиÊ вÊ първияÊ етапÊ наÊ тазгодишнатаÊ НационалнаÊ програмаÊ
„ОтновоÊзаедно“,ÊкойтоÊприключиÊнаÊ30ÊюниÊт.г. 

ДецатаÊ иÊ технитеÊ ръководителиÊ щеÊ иматÊ възможностÊ даÊ отдъхватÊ вÊ планинскиÊ илиÊ морскиÊ
курортÊ презÊ юлиÊ иÊ августÊ т.г.Ê СредÊ предпочитанитеÊ дестинацииÊ саÊ „ЗлатниÊ пясъци“,Ê
Шкорпиловци,Ê„Пампорово“,ÊБанско,ÊРазлог,ÊЗлатоград.ÊЗаÊвсекиÊучастникÊдържаватаÊосигуряваÊ
шестдневенÊтуристическиÊпакетÊ сÊпетÊнощувки,Êхрана,Ê транспорт,Ê застраховкаÊиÊдопълнителниÊ
културниÊиÊспортниÊзанимания. 

ВÊпървияÊетапÊнаÊпрограматаÊсаÊодобрениÊ15Ê469ÊученициÊотÊIÊдоÊХIÊклас,ÊразпределениÊвÊ1099Ê
групиÊиÊпридружаваниÊотÊ1664Êръководители.ÊНаÊбезплатнаÊваканцияÊзаминаватÊдецаÊиÊучителиÊ
отÊ 513Ê общинскиÊ училища,Ê 71Ê държавни,Ê шестÊ частниÊ иÊ двеÊ духовни.Ê ЗаÊ училищата,Ê
кандидатствалиÊдоÊвчераÊвключително,ÊщеÊбъдатÊизразходваниÊ8Ê566Ê500Êлв. 

ЗаÊвторияÊетапÊзаÊкандидатстванеÊпоÊ„ОтновоÊзаедно“,ÊкойтоÊзапочнаÊотÊднесÊиÊпродължаваÊдоÊ1Ê
септемвриÊт.г.,ÊоставатÊ11Ê440Ê950Êлв.ÊМинистерствотоÊнаÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊвечеÊприемаÊ
заявки. 

ВъвÊ вторияÊ етапÊ отпадаÊ ограничениетоÊ училищатаÊ даÊ изпращатÊ наÊ почивкаÊ доÊ 7%Ê отÊ своитеÊ
ученици.ÊМаксималноÊдопустимиятÊбройÊзаÊвсичкиÊеÊ165Êучастници.ÊМогатÊдаÊсеÊвключатÊиÊвечеÊ
възползвалиÊ сеÊ отÊ програматаÊ училищаÊ сÊ допълнителенÊ бройÊ участници,Ê акоÊ вÊ първияÊ етапÊ саÊ
получилиÊпариÊзаÊпо-малкоÊотÊ165ÊученициÊиÊпридружаващи.ÊПредвиждаÊсеÊдоÊ45Ê000ÊученициÊиÊ
учителиÊдаÊмогатÊдаÊпочиватÊбезплатноÊпрезÊлятнатаÊваканция.ÊОбщатаÊстойностÊнаÊпрограматаÊеÊ
22Ê 600Ê 000Ê лв.,Ê отÊ коитоÊ вечеÊ саÊ изразходваниÊ 2Ê 592Ê 550Ê лв.Ê заÊ училищата,Ê кандидатствалиÊ иÊ
одобрениÊпрезÊ2021Êг. 

НационалнатаÊпрограмаÊ„ОтновоÊзаедно“ÊсеÊизпълняваÊзаÊвтораÊпореднаÊгодина.ÊЕднаÊотÊнейнитеÊ
целиÊ еÊ даÊпомогнеÊнаÊдецатаÊ даÊпреодолеятÊизолациятаÊпоÊ времеÊнаÊ дистанционнотоÊобучениеÊ
зарадиÊ пандемиятаÊ отÊ COVID-19,Ê катоÊ възстановиÊ комуникациятаÊ помеждуÊ имÊ чрезÊ груповиÊ
дейности. 
 
 
Източник:Ê 
https://www.mon.bg 
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РезултатитеÊ отÊ матуритеÊ показватÊ многоÊ сериозенÊ проблемÊ сÊ математиката.Ê ТоваÊ коментираÊ
министърътÊнаÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊ акад.ÊНиколайÊДенковÊвÊпредаванетоÊ „ГовориÊсега“ÊпоÊ
БНТ.Ê ТойÊ посочи,Ê чеÊ разликатаÊ вÊ успехаÊ междуÊ българскиÊ езикÊ иÊ литератураÊ иÊ математикаÊ еÊ
средноÊ околоÊ 20Ê точки. 
„ГолямаÊчастÊотÊпроблемитеÊсаÊвÊучебниците,ÊноÊчистоÊлогическиÊниеÊпървоÊтрябваÊдаÊизчистимÊ
учебнитеÊ програми.Ê ВечеÊ завършихмеÊ технияÊ прегледÊ -Ê къдеÊ точно,Ê вÊ коиÊ класовеÊ иÊ поÊ коиÊ
предметиÊ имаÊ проблеми.Ê ИмамÊ 121Ê докладаÊ заÊ различитеÊ предмети.Ê ТеÊ щеÊ саÊ основатаÊ заÊ
евентуалнитеÊпромениÊпрезÊследващитеÊ2-3Êмесеца",ÊобясниÊакад.ÊДенков.Ê 
 
 
 
Източник:Ê 
https://www.mon.bg 

МинистърÊДенков:ÊизпититеÊпоказахаÊсериозенÊпроблемÊсÊ
математиката 
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МинистърÊДенков:ÊбъдещитеÊучителиÊнаÊстажÊвÊÊ„трудни“Êучилища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПоÊвремеÊнаÊследванетоÊсиÊвсекиÊбъдещÊучителÊтрябваÊдаÊизкараÊстажÊвÊ„трудно“Ê училищеÊ–ÊдаÊ
работиÊсÊдецаÊотÊсемействаÊбезÊотношениеÊкъмÊобразованиетоÊилиÊдаÊпреподаваÊнаÊученициÊсъсÊ
специалниÊ потребности.Ê СтудентитеÊ даÊ придобиватÊ такъвÊ опитÊ отделноÊ отÊ стажаÊ сиÊ вÊ базовитеÊ
училища,ÊкоитоÊпоÊпринципÊсаÊнай-добритеÊвÊсистемата. 

ТоваÊпрепоръчаÊминистърътÊнаÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊакад.ÊНиколайÊДенковÊпоÊвремеÊнаÊнацио-
налнатаÊконференцияÊ„СъстояниеÊнаÊромскатаÊобразователнаÊинтеграция:ÊотÊсегрегацияÊкъмÊобу-
чениеÊвÊетническиÊсмесенаÊсреда“,ÊорганизиранаÊотÊЦентъраÊзаÊмеждуетническиÊдиалогÊиÊтолеран-
тностÊ„Амалипе“. 

ТрябваÊдаÊсеÊработиÊзаÊповишаванеÊнаÊкачествотоÊнаÊобразованиетоÊвъвÊвсичкиÊучилища,ÊизтъкнаÊ
акад.ÊДенков.Ê„ДаÊзапочнемÊсÊраннотоÊдетскоÊразвитиеÊ–ÊощеÊотÊяслитеÊиÊдетскитеÊградиниÊдаÊсеÊ
осигуриÊгрижаÊзаÊвсякоÊдете,ÊнезависимоÊкакъвÊеÊсоциалниятÊмуÊстатус.ÊТукÊвлизатÊнеÊсамоÊбезп-
латнитеÊяслиÊиÊградини,ÊноÊиÊбезплатнитеÊучебници,ÊхранаÊзаÊдецата,Êобщежития,ÊкактоÊиÊбезплат-
нитеÊ електронниÊ ресурсиÊ иÊ достъпътÊ доÊ тях“,Ê обясниÊминистърÊДенков.Ê ТойÊ припомни,Ê чеÊ тазиÊ
есенÊщеÊзаработиÊоблакътÊсÊелектронниÊресурсиÊнаÊМинистерствотоÊнаÊобразованиетоÊиÊнауката,Ê
койтоÊтрябваÊдаÊпредоставиÊонлайнÊобучителниÊматериалиÊнаÊвсичкиÊ–ÊсÊвидеосъдържание,Êтесто-
ве,ÊзабавниÊигри,ÊвъзможностÊзаÊобмянаÊнаÊопитÊиÊмеждуÊучениците,ÊиÊмеждуÊучителите.Ê„ТогаваÊ
вечеÊролятаÊнаÊчастнитеÊ уроциÊщеÊстанеÊ съвсемÊразлична.ÊНадявамÊсеÊединÊденÊтеÊдаÊстанатÊиз-
лишни“,ÊкоментираÊминистърÊДенков. 

НационалнатаÊпрограмаÊ„ЗаедноÊвÊизкустватаÊиÊспорта“ÊщеÊповишиÊинтересаÊкъмÊучилищетоÊсредÊ
децата,ÊкоитоÊсегаÊтрудноÊвлизатÊвÊчас.ÊПредстоиÊкъмÊизвънкласнитеÊзаниманияÊпоÊспортÊиÊизкуст-
ваÊдаÊбъдатÊдобавениÊтакиваÊпоÊнаукаÊиÊтехнологии,ÊкоитоÊдаÊсеÊпровеждатÊнапримерÊвъвÊвечеÊсъз-
даденитеÊSTEMÊкабинети.ÊТеÊщеÊпривлекатÊощеÊповечеÊученициÊсъсÊспецифичниÊинтереси.ÊЦелтаÊ
еÊпостепенноÊдаÊсеÊзагубиÊграницатаÊмеждуÊелитнитеÊиÊ„трудните“Êучилища,ÊстанаÊясноÊотÊдумитеÊ
наÊакад.ÊНиколайÊДенков. 

 

Източник:Ê 
https://www.mon.bg 
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ДържаватаÊ щеÊ платиÊ 608Ê 729Ê лв.Ê наÊ семейства,Ê заÊ чиитоÊ децаÊ неÊ еÊ осигуреноÊ мястоÊ вÊ детскаÊ
градина. 

ОтÊтяхÊ604Ê637Êлв.ÊщеÊбъдатÊпреведениÊнаÊСтоличнаÊобщина,ÊаÊ4092Êлв.Ê–ÊнаÊобщинаÊПловдив.ÊСÊ
товаÊ решениеÊ наÊ правителствотоÊ сеÊ компенсиратÊ разходиÊ заÊ отглежданеÊ иÊ обучениеÊ наÊ децатаÊ
презÊмесецитеÊмайÊиÊюниÊнаÊ2022Êг. 

ВÊначалотоÊнаÊгодинатаÊвÊ столицатаÊправоÊнаÊтаковаÊобезщетениеÊсаÊималиÊродителитеÊнаÊ820Ê
деца,ÊзаÊмесецитеÊмартÊиÊаприлÊброятÊимÊсеÊеÊувеличилÊнаÊ833,ÊаÊпрезÊмайÊиÊюниÊсаÊбилиÊ848.ÊВÊ
ПловдивÊщеÊсеÊплатятÊкомпенсацииÊзаÊседемÊдеца. 

ЗаконътÊзаÊпредучилищнотоÊиÊучилищнотоÊобразованиеÊпозволяваÊфинансоваÊпомощÊзаÊдецаÊотÊ
тригодишнаÊ възрастÊ доÊ постъпванетоÊ имÊ вÊ първиÊ клас,Ê коитоÊ неÊ саÊ приетиÊ вÊ детскаÊ градинаÊ
порадиÊлипсаÊнаÊместа. 

 

 

 

 

 

 

Източник:Êhttps://www.mon.bg 

НадÊ600Ê000Êлв.ÊкомпенсацииÊзаÊдецаÊбезÊместаÊвÊдетскаÊградинаÊ 
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ДвадесетÊиÊ дваÊнаучниÊобектаÊщеÊбъдатÊ доизградениÊиÊмодернизираниÊ сÊ 38Ê 276Ê 480Ê лв.,Ê решиÊ
правителството.ÊСредстватаÊщеÊпозволятÊиÊдаÊсеÊзакупиÊспециализиранаÊапаратура,ÊсÊкоятоÊдаÊсеÊ
извършватÊкачествениÊизследванияÊспоредÊсветовнитеÊстандарти. 

Обектите,Ê коитоÊ щеÊ бъдатÊ финансирани,Ê саÊ частÊ отÊ НационалнатаÊ пътнаÊ картаÊ заÊ научнаÊ
инфраструктураÊ (2020-2027).Ê СредÊ тяхÊ саÊ БългарскатаÊ антарктическаÊ базаÊ „Св.Ê КлиментÊ
Охридски“,Ê РегионалниятÊ астрономическиÊ центърÊ заÊ изследванияÊ иÊ образованиеÊ (РАЦИО),Ê
ИнститутътÊ заÊ научниÊ изследванияÊ поÊ компютърниÊ наукиÊ иÊ изкуственÊ интелектÊ (INSAIT),Ê
ЛабораторниятÊ комплексÊ наÊ научно-технологиченÊ паркÊ „СофияÊ техÊ парк“,Ê НационалниятÊ
геоинформационенÊцентър,ÊНаучнатаÊинфраструктураÊпоÊклетъчниÊтехнологииÊвÊбиомедицинатаÊ
иÊдр. 

ВÊ изпълнениеÊ наÊНационалнатаÊ пътнаÊ картаÊ заÊ научнаÊ инфраструктураÊ отÊ 2018Ê г.Ê доÊ моментаÊ
научнитеÊинфраструктуриÊсаÊполучилиÊнадÊ87Êмлн.Êлв. 

ОтделноÊсъсÊ760 370Êлв.ÊщеÊбъдеÊплатенÊчленскиятÊвносÊзаÊучастиетоÊнаÊРепубликаÊБългарияÊвÊ10Ê
ЕвропейскиÊнаучноизследователскиÊинфраструктуриÊиÊ вÊЕвропейскотоÊ съвместноÊпредприятиеÊ
ITERÊзаÊразвитиеÊнаÊтермоядренатаÊенергия.ÊУчастиетоÊвÊЕвропейскитеÊнаучноизследователскиÊ
инфраструктуриÊеÊсвързаноÊсъсÊсъздаванеÊиÊмодернизиранеÊнаÊрегионалниÊцентрове,ÊвключванеÊ
вÊ различнитеÊ експериментиÊ иÊ научниÊ програми,Ê коитоÊ допринасятÊ заÊ развитиетоÊ наÊ
персонализиранатаÊмедицина,ÊновиÊенергийниÊизточници,ÊизследванеÊнаÊокеанитеÊиÊморетатаÊиÊ
др. 

Източник:Ê 
https://www.mon.bg 
 

38Êмлн.Êлв.ÊзаÊмодернизацияÊнаÊнаучниÊобектиÊ 
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ПодкрепаÊ заÊ 1165Ê младиÊ учениÊ еÊ осигурилаÊ заÊ триÊ годиниÊ националнатаÊ програмаÊ наÊ
МинистерствотоÊнаÊ образованиетоÊиÊнаукатаÊ (МОН)Ê „МладиÊ учениÊ иÊпостдокторанти“.ÊТоваÊ еÊ
близоÊпетÊпътиÊповечеÊотÊпредвиденото,ÊставаÊясноÊотÊотчетаÊнаÊпрограмата.ÊСÊфинансиранеÊотÊ
15Ê млн.Ê лв.Ê държаватаÊ подпомогнаÊ развитиетоÊ наÊ талантливиÊ младиÊ хораÊ заÊ
научноизследователскаÊ работаÊ вÊ БАН,ÊСелскостопанскатаÊ академия,ÊНационалнияÊинститутÊпоÊ
метеорологияÊиÊхидрологияÊиÊ14ÊвисшиÊучилища. 

ЗаÊпериодаÊ2018-2021Êг.ÊпубликациитеÊвÊиндексираниÊиÊреферираниÊизданияÊсÊучастиеÊнаÊмладÊ
ученÊ илиÊ постдокторантÊ саÊ 3625Ê приÊ очакваниÊ 400.Ê ФинансираниÊ саÊ 1023Ê грантаÊ заÊ
постдокторантиÊ приÊ предвидениÊ 150,Ê катоÊ 45Ê отÊ тезиÊ младиÊ учениÊ работятÊ вÊ структуриÊ отÊ
НационалнатаÊпътнаÊкартаÊзаÊнаучнаÊинфраструктура. 

СÊпочтиÊ23%ÊеÊувеличенÊброятÊнаÊперспективнитеÊмладиÊучениÊиÊпостдокторанти,ÊкоитоÊработятÊ
вÊдържавниÊуниверситетиÊиÊнаучниÊорганизацииÊспрямоÊ2016Êг. 

СредстватаÊпоÊнационалнатаÊпрограмаÊбяхаÊотпуснатиÊзаÊзаплатиÊнаÊновоназначениÊмладиÊучениÊ
иÊпостдокторантиÊиÊзаÊдопълнителниÊмесечниÊвъзнагражденияÊнаÊвечеÊназначениÊмладиÊучениÊиÊ
постдокторантиÊвъвÊвключенитеÊвисшиÊучилищаÊиÊнаучниÊорганизации. 

ВÊрезултатÊнаÊ тазиÊподкрепаÊвсеÊпо-малкоÊмладиÊучениÊнапускатÊинститутитеÊнаÊБАН.ÊОтÊ368Ê
младиÊучениÊвÊАкадемиятаÊ38ÊсаÊновоназначени.ÊВÊСУÊ„Св.ÊКлиментÊОхридски“ÊеÊувеличенÊнадÊ
10ÊпътиÊброятÊнаÊназначенитеÊмладиÊ учениÊ (56)Ê иÊ околоÊ6,5ÊпътиÊ -Ê наÊпостдокторантитеÊ (131)Ê
презÊ2019ÊгодинаÊспрямоÊ2018Êг.ÊБроятÊмладиÊучениÊиÊпостдокторантиÊвÊуниверситетаÊ„Проф.Êд-рÊ
АсенÊЗлатаров“Ê–ÊБургас,ÊеÊнарасналÊнадÊдваÊпътиÊиÊполовинаÊзаÊтриÊгодиниÊ–ÊотÊ17ÊнаÊ44Êдуши.Ê
ВъвÊ варненскияÊ ТехническиÊ университетÊ заÊ същияÊ периодÊ младитеÊ учениÊ саÊ станалиÊ сÊ 59%Ê
повече. 

ВÊ МедицинскияÊ университетÊ вÊ СофияÊ презÊ последнитеÊ триÊ годиниÊ сеÊ наблюдаваÊ трайнаÊ
тенденцияÊвсеÊповечеÊасистентиÊдаÊзащитаватÊдисертационенÊтруд,ÊзаÊдаÊпреминатÊвÊследващатаÊ
академичнаÊдлъжностÊ -Ê главенÊ асистент.ÊНарастваÊ броятÊнаÊновозавършилитеÊ лекари,Ê заÊ коитоÊ
националнатаÊпрограмаÊеÊпърваÊвъзможностÊзаÊвключванеÊвÊнаучноизследователскатаÊдейностÊнаÊ
университетаÊкатоÊучениÊиÊвÊсъответнатаÊуниверситетскаÊболницаÊ-ÊкатоÊлекари. 

СредноÊ37,3%ÊповечеÊсаÊстаналиÊмладитеÊучениÊиÊпостдокторантиÊвъвÊварненскияÊМедицинскиÊ
университетÊсÊподкрепаÊпоÊпрограмата.ÊСÊ36ÊнаÊстоÊеÊръстътÊвÊТракийскияÊуниверситетÊвÊСтараÊ
Загора,ÊсÊ19%Ê-ÊвÊМедицинскияÊуниверситетÊвÊПловдив.ÊДаннитеÊсаÊкъмÊ2021Êг.ÊспрямоÊ2016Êг. 

ПорадиÊ доказанияÊ успехÊ наÊ националнатаÊ програмаÊ „МладиÊ учениÊ иÊ постдокторанти“Ê тяÊ вечеÊ
имаÊвтороÊиздание.Ê„МладиÊучениÊиÊпостдокторантиÊ2“ÊразполагаÊсъщоÊсÊ15Êмлн.Êлв.ÊиÊосигуряваÊ
подкрепаÊдоÊ2025Êг. 
 
 
 
Източник 
https://mon.bg/ 

1165ÊмладиÊучениÊсÊподкрепаÊÊпоÊнационалнаÊпрограма 
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„БългарияÊ вечеÊ имаÊ алтернативноÊ трасеÊ заÊ газÊ иÊ товаÊ еÊ начинътÊ заÊ истинскаÊ диверсификация.Ê
ТурскиÊ потокÊ иÊ другиÊ псевдодиверсификацииÊ няматÊ нищоÊ общоÊ сÊ нея“,Ê заявиÊ министър-
председателятÊКирилÊПетков,ÊкойтоÊинспектираÊгазоватаÊвръзкаÊГърцияÊ–ÊБългарияÊвÊрайонаÊнаÊ
СтараÊЗагора. 
  
ПремиерътÊ подчерта,Ê чеÊ даденотоÊ обещаниеÊ наÊ 1Ê юлиÊ интерконекторътÊ даÊ бъдеÊ завършенÊ
физическиÊеÊспазеноÊиÊтоваÊеÊфакт.ÊПрестоятÊсамоÊсофтуеърниÊтестове,ÊзатоваÊиÊдругатаÊседмицаÊ
сÊминистър-председателяÊнаÊГърцияÊКирякосÊМицотакисÊщеÊдадемÊстартÊнаÊгазоватаÊвръзкаÊкатоÊ
работещÊ иÊ диверсифициращÊ проект,Ê реализиран Ê вÊ сътрудничествоÊ междуÊ дветеÊ държави,Ê
категориченÊбеÊКирилÊПетков. 
  
ГазоватаÊ връзкаÊ ГърцияÊ–Ê БългарияÊ свързваÊ газопреноснитеÊмрежиÊнаÊ дветеÊ съседниÊ държави,Ê
осигурявайкиÊ достъпÊ наÊ БългарияÊ доÊ ЮжнияÊ газовÊ коридорÊ иÊ доÊ редицаÊ новиÊ източнициÊ наÊ
природенÊ газ.ÊПроектътÊ сеÊреализираÊотÊ съвместнотоÊдружествоÊ ICGB,ÊвÊкоетоÊсÊравниÊдяловеÊ
участваÊбългарскатаÊдържаваÊпрезÊБЕХ,ÊиÊгръцко-италианскиятÊакционерÊ IGIÊPoseidonÊ(сÊравноÊ
представителствоÊнаÊDEPAÊInternationalÊProjectsÊиÊEdison). 
  
ГазопроводътÊ IGBÊ eÊ сÊ общаÊ дължинаÊ 182Ê км,Ê повечетоÊ отÊ коитоÊ саÊ наÊ българскаÊ територия.Ê
ТрасетоÊ наÊ газопроводаÊ преминаваÊ презÊ общинитеÊ СтараÊ Загора,Ê Хасково,Ê ДимитровградÊ иÊ
Кърджали,Ê катоÊ осигуряваÊ възможностÊ заÊ газификацияÊ наÊ всичкиÊ населениÊ местаÊ вÊ района.Ê
ИнтерконекторътÊеÊотÊголямоÊзначениеÊнеÊсамоÊзаÊразвитиетоÊнаÊрегионите,ÊноÊиÊзаÊенергийнатаÊ
независимостÊ иÊ сигурностÊ наÊ България.Ê ПроектътÊ еÊ вÊ отличнаÊ синергияÊ сÊ другиÊ големиÊ
международниÊ проектиÊ катоÊ ТрансадриатическияÊ иÊ ТрансанадолскияÊ газопроводÊ (TAPÊ иÊ
TANAP),Ê катоÊ иÊ сÊ планираниÊ иÊ вечеÊ съществуващиÊ терминалиÊ наÊ втечненÊ природенÊ газ.Ê IGBÊ
можеÊ даÊ увеличиÊ капацитетаÊ сиÊ заÊ преносÊ наÊ газÊ доÊ 5Ê млрд.м3/година,Ê включителноÊ предвидÊ
реализациятаÊ наÊ планиранияÊ терминалÊ заÊ LNGÊ доÊ гръцкияÊ градÊ Александруполис,Ê къдетоÊ
българскатаÊдържаваÊвечеÊеÊакционерÊсÊ20%Êдял. 
 
 
 
 
Източник:Êhttps://gov.bg/ 

ПремиерътÊПетков:ÊБългарияÊвечеÊимаÊалтернативноÊтрасеÊзаÊгазÊиÊ
товаÊеÊначинътÊзаÊистинскаÊдиверсификация 
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СъсÊзаповедÊнаÊпремиераÊКирилÊПетковÊАлександърÊСтояновÊеÊназначенÊзаÊзаместник-министърÊнаÊ
регионалнотоÊразвитиеÊиÊблагоустройството.ÊПоÊобразованиеÊСтояновÊеÊинженерÊкатоÊзавършваÊ
магистратураÊвÊМинно-геоложкияÊуниверситетÊ„Св.ÊИванÊРилски“.ÊМагистърÊеÊиÊпоÊ
„ПротиводействиеÊнаÊпрестъпносттаÊиÊтероризма“ÊотÊНовÊбългарскиÊуниверситет.ÊПритежаваÊбогатÊ
опитÊвÊсфератаÊнаÊстроителствотоÊиÊфинанситеÊкатоÊвÊпоследнитеÊгодиниÊизпълняваÊфункциитеÊнаÊ
помощник-синдикÊвÊразличниÊдружества.Ê 
 
Източник:Êhttps://gov.bg/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
РешихмеÊдаÊобявимÊвойнаÊнаÊвсичкиÊ рецидивистиÊ задÊ волана,Ê особеноÊнаÊ тези,Ê коитоÊшофиратÊ подÊ
въздействиетоÊ наÊ наркотичниÊ вещества.Ê ОтÊ тазиÊ вечерÊ започваÊ мащабнаÊ националнаÊ акцияÊ поÊ
пътищата,ÊобявиÊминистър-председателятÊКирилÊПетковÊнаÊпресконференцияÊвÊМинистерскияÊсъвет.Ê
ПресконференциятаÊ сеÊ състояÊ следÊ срещаÊ наÊ ПетковÊ сÊ министъраÊ наÊ вътрешнитеÊ работиÊ БойкоÊ
Рашков,Ê сÊ главнияÊ секретарÊ наÊ МВРÊ ПеткоÊ ТодоровÊ иÊ сÊ директораÊ наÊ столичнатаÊ "ПътнаÊ полиция"Ê
ТенчоÊТеневÊпоÊповодÊнаÊтежкатаÊкатастрофа,ÊслучилаÊсеÊпредиÊденÊвÊСофия. 
  
ПремиерътÊКирилÊПетковÊизтъкна,ÊчеÊтрагедиятаÊотÊвчера,ÊподобноÊнаÊтрагедиятаÊсÊМиленÊЦветков,ÊсеÊ
дължиÊнаÊупотребатаÊнаÊнаркотициÊиÊшофиранеÊвÊнетрезвоÊсъстояние.Ê„МногоÊотÊтезиÊрецидивистиÊсаÊ
частÊотÊтъмнатаÊстранаÊнаÊнашетоÊобществоÊиÊиматÊчувствотоÊзаÊбезнаказаност.ÊНикойÊнеÊтрябваÊдаÊеÊ
надÊ законаÊ вÊ България!“,Ê категориченÊ бешеÊ министър-председателят.Ê ПремиерътÊ ПетковÊ изразиÊ
съболезнованияÊкъмÊблизкитеÊнаÊдветеÊмомичета,ÊзагиналиÊвÊследствиеÊнаÊкатастрофата. 
Източник:Êhttps://gov.bg/ 

АлександърÊСтояновÊеÊназначенÊзаÊзаместник-министърÊнаÊ
регионалнотоÊразвитиеÊиÊблагоустройството 
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ОтÊ понеделник,Ê 18Ê юли,Ê започваÊ предлаганетоÊ наÊ 39Ê безплатниÊ административниÊ услугиÊ вÊ
клоновеÊ наÊ БългарскиÊ пощиÊ вÊ сътрудничествоÊ сÊ АгенциятаÊ заÊ социалноÊ подпомагане Ê иÊ
АгенциятаÊпоÊзаетостта. 
ТоваÊеÊпилотнаÊинициатива,ÊразработенаÊсъвместноÊсÊМинистерствоÊнаÊелектроннотоÊуправление,Ê
иÊеÊпърваÊстъпкаÊкъмÊпроектаÊ„ДигиталнаÊтрансформацияÊнаÊБългарскиÊпощиÊиÊпредоставянеÊнаÊ
комплексниÊ услуги“,Ê койтоÊ предстоиÊ даÊ сеÊ изпълниÊ вÊ рамкитеÊ наÊ НационалнияÊ планÊ заÊ
възстановяванеÊиÊустойчивост. 
„ОтÊ първияÊ ден,Ê вÊ койтоÊ сÊ мояÊ екипÊ отговарямеÊ заÊ „БългарскиÊ пощи“Ê сеÊ боримÊ неÊ простоÊ заÊ
тяхнотоÊоцеляване,ÊаÊзаÊтехнияÊразцветÊиÊбизнесÊпросперитет.ÊЗаÊцелтаÊвключихмеÊедноÊотÊнай-
обичанитеÊ българскиÊ предприятияÊ катоÊ абсолютенÊ приоритетÊ вÊ НационалнияÊ планÊ заÊ
възстановяванеÊ наÊ държаватаÊ отÊ ковидÊ кризатаÊ иÊ осигурихмеÊ допълнителниÊ инвестиции.Ê
БлагодарениеÊнаÊновотоÊръководство,ÊкоетоÊмакарÊиÊвременноÊдаÊеÊначелоÊнаÊ„БългарскиÊпощи“,Ê
беÊ разработенÊ детайленÊ иÊ изключителноÊ професионаленÊ бизнесÊ план,Ê сÊ койтоÊ всякоÊ следващоÊ
ръководство,ÊакоÊимаÊпотенциалÊиÊжелание,ÊщеÊпревърнеÊпощитеÊвÊпечелившоÊпредприятиеÊсамоÊ
доÊ няколкоÊ години.Ê ПредлаганетоÊ наÊ административниÊ услугиÊ вÊ клоновеÊ наÊ пощитеÊ еÊ първатаÊ
стъпкаÊотÊтозиÊпроцес“,ÊкоментираÊстартаÊнаÊуслугитеÊвицепремиерътÊпоÊефективноÊуправлениеÊ
КалинаÊКонстантинова. 
ПартньорствотоÊ сÊ АгенциятаÊ заÊ социалноÊ подпомаганеÊ иÊ АгенциятаÊ поÊ заетосттаÊ щеÊ осигуриÊ
достъпÊдоÊголямÊбройÊадминистративниÊуслугиÊвÊобласттаÊнаÊсоциалнотоÊподпомагане.ÊСредÊтяхÊ
саÊ заявяванетоÊ наÊ целеваÊ помощÊ заÊ отопление,Ê издаванетоÊ наÊ служебнаÊ бележкаÊ заÊ
удостоверяванеÊнаÊрегистрацияÊнаÊтърсещоÊработаÊлицеÊиÊотпусканетоÊнаÊеднократнаÊпомощÊприÊ
ражданеÊнаÊдете. 
ПървитеÊ станции,Ê коитоÊщеÊ предлагатÊ услугите,Ê освенÊ вÊ София,Ê саÊ вÊ малкиÊ населениÊ места,Ê вÊ
коитоÊпощитеÊсаÊедноÊотÊмалкотоÊостаналиÊлица ÊнаÊдържавата.ÊПървитеÊшестÊпощенскиÊстанцииÊ
са: 
· ЦентралнаÊпощаÊвÊгр.ÊСофия. 
· с.ÊСелановци,ÊобластÊВраца. 
· гр.ÊБаня,ÊобластÊПловдив. 
· с.ÊМаринка,ÊобластÊБургас. 
· с.ÊКрушовица,ÊобластÊПлевен. 
· с.ÊИгнатиево,ÊобластÊВарна. 
„БлагодарениеÊ наÊ предоставянитеÊ новиÊ услугиÊ щеÊ гарантирамеÊ допълнителниÊ възможностиÊ заÊ
подкрепаÊнаÊуязвимиÊсоциалниÊгрупиÊвÊстраната.ÊКогатоÊпоехÊуправлениетоÊнаÊпощите,ÊможеÊбиÊвÊ
най-тежкотоÊсъстояниеÊзаÊцялотоÊимÊсъществуване,ÊвÊочитеÊнаÊслужителитеÊсрещахÊотчаяниеÊиÊ
скептицизъм.ÊНикойÊнеÊвярваше,ÊчеÊизобщоÊимаÊнадеждаÊзаÊ„БългарскиÊпощи“.ÊСега,ÊкогатоÊвечеÊ
триÊмесецаÊработимÊзаедно,ÊтеÊвиждат,ÊчеÊобещаниятаÊзапочватÊдаÊсеÊпревръщатÊедноÊпоÊедноÊвÊ
реалност.ÊСрещатÊмеÊпоÊкоридоритеÊиÊмиÊказватÊколкоÊсаÊщастливиÊиÊблагодарни,ÊзащотоÊзаÊпръвÊ
пътÊотÊдесетилетияÊнеÊсаÊбилиÊизлъгани.ÊЗаÊслужителитеÊнаÊ„БългарскиÊпощи“,ÊаÊвечеÊиÊзаÊмен,Ê
пощитеÊнеÊсаÊпростоÊработа,ÊтеÊнаистинаÊсаÊмисия“,ÊказаÊвр.и.д.ÊБогданÊТеофанидис. 
  
ПредлаганетоÊ наÊ административниÊ услугиÊ вÊ избраниÊ станцииÊ еÊ първаÊ стъпкаÊ къмÊ визиятаÊ наÊ
правителствотоÊ заÊ преобразяванетоÊ наÊ „БългарскиÊ пощи“Ê вÊ единенÊцентърÊ заÊ административниÊ
услуги.ÊЕкспертитеÊотÊкабинетаÊнаÊвицепремиераÊКонстантиноваÊподсигурихаÊобщаÊинвестицияÊ
отÊнадÊ100Êмлн.Êлв.ÊпоÊНационалнияÊпланÊзаÊвъзстановяванеÊиÊустойчивост.ÊСÊтезиÊсредстваÊщеÊсеÊ
извършиÊ обновителенÊремонтÊ наÊ надÊ 500Ê станции,Ê аÊ надÊ 68Êмлн.Ê лв. ÊщеÊ бъдатÊ инвестираниÊ заÊ
модернизацияÊиÊдигиталнаÊтрансформацияÊнаÊцялатаÊклоноваÊмрежа. 
  
 
Източник:Êhttps://gov.bg/ 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

ЗапочваÊпредлаганетоÊнаÊбезплатниÊадминистративниÊуслугиÊвÊ
клоновеÊнаÊБългарскиÊпощи 
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ЧетвъртиятÊнационаленÊпланÊзаÊучастиетоÊнаÊБългарияÊвÊглобалнатаÊинициативаÊ„ПартньорствоÊзаÊ
откритоÊ управление“Ê беÊ приетÊ отÊ правителството.Ê „ПартньорствотоÊ заÊ откритоÊ управление“Ê еÊ
многостраннаÊ програма,Ê коятоÊ имаÊ заÊ целÊ осигуряванеÊ наÊ конкретниÊ ангажиментиÊ отÊ странаÊ наÊ
правителстватаÊ заÊ прозрачност,Ê овластяванеÊ наÊ гражданите,Ê борбаÊ сÊ корупциятаÊ иÊ използванеÊ наÊ
новитеÊ технологииÊ вÊ управлението.Ê ВицепремиерътÊ поÊ ефективноÊ управлениеÊ КалинаÊ
КонстантиноваÊщеÊотговаряÊзаÊкоординациятаÊиÊреализациятаÊнаÊприетияÊпланÊзаÊдействие. 
  
БългарияÊеÊчастÊотÊинициативатаÊвечеÊ10Êгодини,ÊноÊзаÊпървиÊпътÊпрезÊноемвриÊиÊдекемвриÊ2021Êг.Ê
разработванетоÊнаÊпланаÊ заÊдействиеÊбеÊосъщественоÊчрезÊ съвместниÊтематичниÊдискусииÊмеждуÊ
държавниÊинституцииÊиÊнеправителствениÊорганизации,ÊсÊцелÊгарантиранеÊнаÊреалноÊпартньорствоÊ
приÊизпълнениетоÊнаÊмерките.ÊДесетÊнеправителствениÊорганизацииÊсаÊвключениÊвÊодобренияÊ19-
члененÊ съставÊ наÊ СъветаÊ заÊ координацияÊ наÊ участиетоÊ наÊ БългарияÊ вÊ „ПартньорствоÊ заÊ откритоÊ
управление“.ÊОтÊпостъпилитеÊ38ÊпредложенияÊ заÊконкретниÊмеркиÊвÊЧетвъртияÊнационаленÊпланÊ
залегнахаÊ14,ÊкоитоÊпреминахаÊиÊпроцедураÊнаÊобщественоÊобсъждане. 
  
ТематичнитеÊобластиÊнаÊПланаÊсаÊ„ПрозрачностÊиÊдостъпÊдоÊинформация“,Ê„ПочтеноÊуправлениеÊиÊ
борбаÊ сÊ корупцията“, Ê „ОтворениÊ данни“Ê иÊ „ГражданскоÊ участие“.Ê СредÊ одобренитеÊ меркиÊ саÊ
изработванеÊнаÊпредложенияÊзаÊпромениÊвÊЗаконаÊзаÊпрякотоÊгражданскоÊучастие,ÊподобряванеÊнаÊ
режимаÊнаÊдоброволчеството,ÊзасилванеÊнаÊучастиетоÊнаÊгражданскитеÊорганизацииÊвÊрешаванетоÊ
наÊ споровеÊ междуÊ потребителиÊ иÊ търговциÊ поÊ поводÊ наÊ постъпилиÊ вÊ КомисиятаÊ заÊ защитаÊ наÊ
потребителитеÊжалбиÊиÊдр. 
  

ЗаÊреализиранетоÊнаÊЧетвъртияÊнационаленÊпланÊ„ПартньорствоÊзаÊоткритоÊуправление“,ÊсÊ
хоризонтÊдоÊ31ÊдекемвриÊ2024Êг.,ÊминистерстватаÊнаÊелектроннотоÊуправление,ÊнаÊземеделието,ÊнаÊ
финансите,ÊадминистрациятаÊнаÊМинистерскияÊсъвет,ÊНационалниятÊсъветÊпоÊантикорупционниÊ
политики,ÊСъветътÊзаÊразвитиеÊнаÊгражданскотоÊобщество,ÊКомисиятаÊзаÊзащитаÊнаÊпотребителитеÊ
иÊНационалниятÊинспекторатÊпоÊобразованиетоÊщеÊработятÊсъвместноÊсÊфондациитеÊ„ПрограмаÊ
ДостъпÊдоÊинформация“,Ê„МедииÊ21“,Ê„БългарскиÊцентърÊзаÊнестопанскоÊправо“,ÊБългарскиÊ

институтÊзаÊправниÊинициативи,ÊСдружениеÊФорумÊгражданскоÊучастие,ÊНационаленÊмладежкиÊ
форумÊиÊдруги. 

 
Източник:Êhttps://gov.bg/ 

ПочтеноÊуправлениеÊиÊборбаÊсÊкорупциятаÊсаÊвÊосноватаÊнаÊ
българскияÊпланÊвÊинициативатаÊ„ПартньорствоÊзаÊоткритоÊ

управление“ 
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СтратегическотоÊ партньорствоÊ междуÊ БългарияÊ иÊ АзербайджанÊ щеÊ продължиÊ даÊ сеÊ развиваÊ
активноÊсъсÊспециаленÊфокусÊвърхуÊразширяванетоÊнаÊенергийнитеÊиÊтранспортнитеÊотношения.Ê
ТоваÊ обсъдиÊ премиерътÊ КирилÊ ПетковÊ наÊ срещаÊ сÊ президентаÊ наÊ АзербайджанÊ ИлхамÊ Алиев,Ê
коятоÊсеÊпроведеÊвÊпрезидентскатаÊрезиденцияÊвÊБакуÊ–Ê„Загулба“. 
  
Министър-председателятÊ подчерта,Ê чеÊ икономическотоÊ сътрудничествоÊ междуÊ дветеÊ страниÊ иÊ
енергийнитеÊвъпросиÊзаематÊосновноÊмястоÊвÊобщияÊниÊдневенÊред.Ê„РазглеждамеÊАзербайджанÊ
катоÊ важенÊ партньорÊ заÊ диверсификациятаÊ наÊ доставкитеÊ наÊ природенÊ газÊ иÊ заÊ повишаванеÊ наÊ
енергийнатаÊсигурностÊвÊЮжнаÊиÊЮгоизточнаÊЕвропа“,ÊподчертаÊКирилÊПетков.ÊПоÊдумитеÊмуÊ
зарадиÊсвоетоÊгеостратегическоÊположениеÊБългарияÊимаÊважноÊучастиеÊвÊпроцесаÊнаÊулесняванеÊ
наÊ енергийните,Ê транспортнитеÊ иÊ търговскитеÊ връзкиÊ вÊ региона.Ê ВÊ тазиÊ връзкаÊ беÊ изтъкнатаÊ
ключоватаÊроляÊнаÊ завършванетоÊнаÊинтерконектораÊГърция-България,Ê усилията,Ê коитоÊположиÊ
настоящотоÊ правителствоÊ вÊ тазиÊ посока,Ê кактоÊ иÊ важносттаÊ наÊ LNGÊ терминалаÊ доÊ
Александруполис,ÊвÊкойтоÊБългарияÊучастваÊсÊдялÊотÊ20%. 
  
Министър-председателятÊПетковÊиÊпрезидентътÊАлиевÊпроведохаÊразговораÊвÊБакуÊвÊконтекстаÊнаÊ
отбелязванетоÊ предиÊ няколкоÊ седмициÊ наÊ 30Ê годиниÊ отÊ установяванетоÊ наÊ дипломатическиÊ
отношенияÊмеждуÊБългарияÊиÊАзербайджан. 
 
 
 
 

Източник:Êhttps://gov.bg/ 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

СтратегическотоÊпартньорствоÊмеждуÊБългарияÊиÊАзербайджанÊщеÊ
продължиÊдаÊсеÊразвиваÊактивноÊпотвърдихаÊпремиерътÊКирилÊ

ПетковÊиÊпрезидентътÊИлхамÊАлиевÊнаÊсрещаÊвÊБаку 
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ЕвропейскатаÊкомисияÊприеÊрешение,ÊсÊкоетоÊнаÊдържавитеÊчленкиÊсеÊдаваÊвъзможностÊ
временноÊдаÊосвободятÊотÊмитаÊиÊДДСÊвносаÊотÊтретиÊдържавиÊнаÊхрани,Êодеяла,Êпалатки,Ê
електрическиÊгенераториÊиÊдругоÊживотоспасяващоÊоборудване,ÊпредназначеноÊзаÊукраинскитеÊ
граждани,ÊзасегнатиÊотÊвойната.ÊТазиÊмярка,ÊкоятоÊбешеÊпоисканаÊотÊдържавитеÊчленки,ÊщеÊсеÊ
прилагаÊсъсÊзаднаÊдатаÊотÊ24ÊфевруариÊ2022 г.ÊиÊщеÊбъдеÊвÊсилаÊдоÊ31ÊдекемвриÊ2022 г. 

СмятаÊсе,ÊчеÊследÊнепровокиранотоÊиÊнеобоснованоÊнашествиеÊнаÊРусияÊвÊУкрайнаÊнадÊ14Ê
милионаÊдуши,ÊилиÊ30 %ÊотÊукраинскотоÊнаселение,ÊсаÊразселени.ÊПовечеÊот 6,2ÊмилионаÊ
украинциÊсаÊпреминалиÊвÊЕС,ÊаÊблизоÊ8ÊмилионаÊеÊтрябвалоÊдаÊизбягатÊотÊдомоветеÊси,ÊноÊсаÊ
останалиÊвÊУкрайна.ÊТоваÊоказваÊголямÊнатискÊвърхуÊдържавитеÊчленки,ÊкоитоÊтрябваÊдаÊ
предоставятÊхуманитарнаÊпомощÊнаÊголямÊбройÊлица,ÊбягащиÊотÊвойната,ÊкатоÊсъщевременноÊ
подкрепятÊразселенитеÊвÊсаматаÊУкрайнаÊукраинци,ÊизложениÊнаÊрискÊотÊгладÊиÊболести. 

КомисарятÊпоÊвъпроситеÊнаÊикономикатаÊПаоло Джентилони заяви:Ê„ВойнатаÊсрещуÊУкрайнаÊ
причиниÊнечуваниÊстрадания,ÊноÊсъщоÊтакаÊпоказаÊдълбочинатаÊнаÊсолидарносттаÊнаÊЕС.Ê
КатоÊулесняваÊдоставкатаÊнаÊживотоспасяващиÊхуманитарниÊстоки,ÊтазиÊмяркаÊщеÊпомогнеÊ
наÊдържавитеÊчленкиÊдаÊсеÊпритекатÊнаÊпомощÊкактоÊнаÊукраинците,ÊнамиращиÊсеÊвÊЕС,ÊтакаÊ
иÊнаÊонези,ÊкоитоÊвсеÊощеÊсаÊвÊроднатаÊсиÊстрана.ÊТяÊеÊонова,ÊкоетоÊеÊабсолютноÊправилноÊдаÊ
сеÊнаправи.“ 

ОсвобождаванетоÊотÊмитоÊиÊДДСÊсеÊприлагаÊзаÊстоки,ÊвнесениÊот: 

· ДържавниÊорганизацииÊ(публичниÊорганиÊиÊпубличноправниÊоргани,ÊвключителноÊболници,Ê
правителствениÊорганизации,ÊрегионалниÊправителства,Êобщини/градовеÊиÊдр.) 

· БлаготворителниÊилиÊфилантропниÊорганизации,ÊодобрениÊотÊкомпетентнитеÊорганиÊнаÊ
държавитеÊчленки. 

ДнешнотоÊ решениеÊ допълва новитеÊ правилаÊ заÊДДС,Ê приетиÊ презÊ април,Ê коитоÊ позволяватÊ наÊ
държавитеÊчленкиÊдаÊразширятÊтоваÊосвобождаване,ÊтакаÊчеÊдаÊобхванеÊвътрешнитеÊдоставкиÊнаÊ
стокиÊиÊуслуги,ÊвключителноÊдаренията,ÊвÊползаÊнаÊжертвитеÊнаÊбедствия. 
ДействащотоÊзаконодателствоÊнаÊЕСÊпредвиждаÊинструменти,ÊкоитоÊдаÊсеÊизползватÊпоÊ
изключение,ÊзаÊдаÊсеÊпомогнеÊнаÊжертвитеÊнаÊбедствия,ÊкактоÊвÊслучаяÊсÊвойнатаÊвÊУкрайна. 

ВÊмитническотоÊзаконодателствоÊнаÊЕС (РегламентÊ(ЕО)Ê№Ê1186/2009ÊнаÊСъвета) еÊпредвиденаÊ
възможностÊзаÊпредоставянеÊнаÊмитническоÊосвобождаванеÊзаÊпострадалиÊотÊбедствия.ÊТоÊможеÊ
даÊбъдеÊприложеноÊпоÊотношениеÊнаÊвноса,ÊосъществяванÊотÊдържавниÊорганизацииÊиÊотÊ
одобрениÊблаготворителниÊилиÊфилантропичниÊорганизации.ÊЗаÊдаÊбъдеÊпредоставеноÊ
освобождаване,ÊеÊнеобходимоÊрешениеÊнаÊКомисията,ÊдействащаÊпоÊисканеÊнаÊзасегнататаÊ
държаваÊчленка. 

ПоÊсъщияÊначин,ÊвÊправотоÊнаÊЕСÊвÊобласттаÊнаÊДДС (ДирективаÊ2009/132/ЕОÊнаÊСъвета) имаÊ
съответстващиÊразпоредбиÊпоÊотношениеÊнаÊосвобождаванетоÊотÊДДСÊприÊокончателенÊвносÊнаÊ
някоиÊстоки. 
 
 
 
 
Източник:Êhttps://ec.europa.eu/ 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 
 

Украйна:ÊКомисиятаÊосвобождаваÊотÊмитаÊиÊДДСÊвносаÊнаÊ
животоспасяващиÊстокиÊзаÊукраинците 
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ЕвропейскатаÊкомисияÊпредложи регламентÊнаÊСъвета,ÊоправомощаващÊКомисиятаÊдаÊ
освобождаваÊотÊпредварителноÊуведомлениеÊсъгласноÊправилатаÊнаÊЕСÊзаÊдържавнатаÊпомощÊ
определениÊвидовеÊпомощÊзаÊжелезопътен,ÊвътрешноводенÊиÊмултимодаленÊтранспортÊсÊцелÊ
насърчаванеÊнаÊекологосъобразнияÊтранспорт. 

ИзпълнителниятÊзаместник-председателÊнаÊКомисиятаÊМаргрете Вестегер,ÊкоятоÊотговаряÊзаÊ
политикатаÊвÊобласттаÊнаÊконкуренцията,Êзаяви:ÊПриетотоÊднесÊпредложениеÊнаÊКомисиятаÊщеÊ
ниÊпозволиÊдаÊопростимÊпроцедуритеÊзаÊдържавнаÊпомощ,ÊкоятоÊподкрепяÊ
екологосъобразнитеÊвидовеÊтранспорт,ÊкатоÊнапримерÊжелезопътния,ÊвътрешноводнияÊиÊ
мултимодалнияÊтранспорт,ÊкоитоÊсаÊпо-малкоÊзамърсяващиÊиÊпо-устойчивиÊотÊавтомобилнияÊ
транспорт.ÊПредложениетоÊнеÊсамоÊрационализираÊправилата,ÊприложимиÊзаÊдържавнатаÊ
помощ,ÊноÊиÊеÊвÊсъответствиеÊсÊцелитеÊнаÊЗеленияÊпактÊнаÊЕСÊиÊстратегиятаÊзаÊустойчиваÊиÊ
интелигентнаÊмобилност. 

ПредложениятÊрегламентÊнаÊСъветаÊсеÊосноваваÊнаÊбогатияÊопит,ÊнатрупанÊотÊКомисиятаÊпрезÊ
годинитеÊнаÊприлаганеÊна член 93 отÊДоговораÊзаÊфункциониранетоÊнаÊЕвропейскияÊсъюзÊ
(ДФЕС)ÊотносноÊкоординиранетоÊнаÊтранспорта,ÊкактоÊиÊна НасокитеÊзаÊдържавнаÊпомощÊвÊ
областтаÊнаÊжелезопътнияÊтранспортÊотÊ2008 г. ОсвенÊтоваÊтоÊследва проверкатаÊзаÊпригодностÊ
наÊдържавнатаÊпомощ отÊ2020 г.,ÊвÊкоятоÊсеÊстигаÊдоÊзаключението,ÊчеÊсъществуващитеÊправилаÊ
вÊобласттаÊнаÊтранспортаÊсеÊнуждаятÊотÊадаптиране,ÊтъйÊкатоÊНасокитеÊзаÊжелезопътнияÊ
транспортÊсаÊостарелиÊиÊнеÊотразяватÊважниÊрегулаторниÊиÊпазарниÊпромени.ÊТезиÊпромениÊ
включватÊпо-специалноÊотварянетоÊзаÊконкуренцияÊнаÊжелезопътнитеÊпазариÊиÊприоритетитеÊнаÊ
политикатаÊнаÊЕСÊвÊконтекстаÊна ЗеленияÊпактÊнаÊЕС,ÊвÊрезултатÊнаÊкоитоÊнараснаÊзначениетоÊ
наÊпреминаванетоÊотÊавтомобиленÊтранспортÊкъмÊпо-екологосъобразниÊвидовеÊтранспорт,ÊзаÊдаÊ
сеÊпостигне целтаÊнаÊЕСÊзаÊнамаляванеÊнаÊемисиитеÊдоÊ2050 г. 

НовиятÊрегламентÊнаÊСъвета,ÊпредложенÊвÊконтекстаÊна преразглежданетоÊнаÊНасокитеÊзаÊ
държавнаÊпомощÊвÊобласттаÊнаÊжелезопътнияÊтранспорт,ÊщеÊдадеÊвъзможностÊнаÊКомисиятаÊдаÊ
обявиÊнякоиÊкатегорииÊдържавниÊпомощиÊзаÊпо-екологосъобразниÊвидовеÊтранспортÊзаÊ
съвместимиÊсÊвътрешнияÊпазар.ÊТеÊвключватÊопределениÊвидовеÊпомощÊвÊползаÊнаÊ
железопътния,ÊвътрешноводнияÊиÊмултимодалнияÊтранспорт,Êпо-специалноÊпомощиÊвÊподкрепаÊ
наÊкоординациятаÊнаÊтранспорта,ÊкоитоÊиматÊограниченÊпотенциалÊзаÊнарушаванеÊнаÊ
конкуренцията. 

СледÊприеманетоÊнаÊпредложенияÊрегламентÊотÊСъветаÊКомисиятаÊвъзнамеряваÊдаÊприемеÊ
регламентÊзаÊгруповоÊосвобождаване,ÊосвобождаващÊдържавитеÊчленкиÊотÊзадължениетоÊзаÊ
предварителноÊуведомяванеÊнаÊКомисиятаÊзаÊмеркитеÊзаÊпомощ,ÊпопадащиÊвÊтезиÊкатегории.Ê
ТоваÊщеÊосигуриÊправнаÊсигурност,ÊщеÊопростиÊпроцедуритеÊиÊщеÊнамалиÊбюрокрациятаÊзаÊ
държавитеÊчленки,ÊкатоÊсъщевременноÊщеÊпозволиÊнаÊКомисиятаÊдаÊсъсредоточиÊсвояÊконтролÊ
върхуÊдържавнатаÊпомощÊвърхуÊслучаите,ÊкоитоÊпотенциалноÊнарушаватÊконкуренциятаÊвÊнай-
голямаÊстепен.ÊТоваÊсъщоÊщеÊдадеÊвъзможностÊнаÊтранспортнияÊсекторÊдаÊприемеÊекологичнияÊ
иÊцифровияÊпреходÊвÊсъответствиеÊсъсÊстратегическитеÊцелиÊнаÊЕС,Êпо-специалноÊцелитеÊ
на ЗеленияÊпактÊнаÊЕС и стратегиятаÊзаÊустойчиваÊиÊинтелигентнаÊмобилност. 

ПредложениятÊрегламентÊщеÊбъдеÊобсъденÊвÊСъвета. 
 
Източник:Êhttps://ec.europa.eu/ 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

ДържавнаÊпомощ:ÊКомисиятаÊпредлагаÊправилаÊзаÊопростяванеÊнаÊ
процедуритеÊзаÊдържавнаÊпомощÊзаÊекологосъобразенÊтранспорт 
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Новият РегламентÊотносноÊобщатаÊбезопасностÊнаÊпревознитеÊсредства започваÊдаÊсеÊприлагаÊотÊ
днес.ÊСÊнегоÊсеÊвъвеждаÊнаборÊотÊзадължителниÊусъвършенстваниÊсистемиÊзаÊподпомаганеÊнаÊ
водачаÊсÊцелÊподобряванеÊнаÊпътнатаÊбезопасностÊиÊсеÊустановяваÊправнатаÊрамкаÊзаÊодобряванеÊнаÊ
автоматизираниÊиÊнапълноÊавтономниÊпревозниÊсредстваÊвÊЕС.ÊНовитеÊмеркиÊзаÊбезопасностÊщеÊ
спомогнатÊзаÊпо-добраÊзащитаÊнаÊпътниците,ÊпешеходцитеÊиÊвелосипедиститеÊвÊцелияÊЕС,ÊкатоÊсеÊ
очакваÊдоÊ2038Êг.ÊдаÊбъдатÊспасениÊнадÊ25Ê000ÊживотаÊиÊдаÊсеÊизбегнатÊпонеÊ140Ê000ÊтежкиÊ
наранявания. 

ТъйÊкатоÊвлизанетоÊвÊсилаÊнаÊРегламентаÊотносноÊобщатаÊбезопасностÊоправомощаваÊКомисиятаÊдаÊ
завършиÊправнатаÊрамкаÊзаÊавтоматизиранитеÊиÊсвързанитеÊпревозниÊсредства,ÊпрезÊлятотоÊ
КомисиятаÊщеÊпредставиÊтехническиÊправилаÊзаÊодобряванеÊнаÊнапълноÊавтономниÊпревозниÊ
средства,ÊкоетоÊщеÊпревърнеÊЕСÊвÊпионерÊвÊтазиÊобласт.ÊТеÊщеÊспомогнатÊзаÊповишаванеÊнаÊ
общественотоÊдоверие,ÊщеÊстимулиратÊиновациитеÊиÊщеÊподобрятÊконкурентоспособносттаÊнаÊ
европейскатаÊавтомобилнаÊпромишленост. 

ИзпълнителниятÊзаместник-председателÊнаÊКомисиятаÊсÊресорÊ„Европа,ÊподготвенаÊзаÊцифроватаÊ
ера“ÊМаргрете Вестегер заяви: ТехнологиятаÊниÊпомагаÊдаÊповишимÊнивотоÊнаÊбезопасностÊнаÊ
нашитеÊавтомобили.ÊНовитеÊусъвършенстваниÊиÊзадължителниÊфункцииÊзаÊбезопасностÊсъщоÊ
такаÊщеÊспомогнатÊзаÊнамаляванеÊнаÊброяÊнаÊжертвите.ÊДнесÊгарантирамеÊиÊчеÊнашитеÊправилаÊ
щеÊниÊпозволятÊбезопасноÊдаÊвъведемÊвÊЕСÊавтономниÊпревозниÊсредстваÊиÊавтомобилиÊбезÊводачÊ
чрезÊрамка,ÊкоятоÊпоставяÊвÊцентъраÊбезопасносттаÊнаÊхората. 

КомисарятÊпоÊвъпроситеÊнаÊвътрешнияÊпазарÊТиери Бретон заяви: РегулиранеÊнаÊскоростта,Ê
поддържанеÊнаÊлентатаÊзаÊдвижениеÊиÊавтоматизираноÊспиранеÊ—ÊнашитеÊавтомобилиÊсаÊвсеÊпо
-автоматизирани.ÊСÊновияÊзаконодателенÊактÊзаÊбезопасносттаÊнаÊпревознитеÊсредства,ÊкойтоÊ
влизаÊвÊсилаÊотÊднес,ÊЕвропаÊгарантира,ÊчеÊтазиÊтехнологияÊподобряваÊежедневиетоÊнаÊнашитеÊ
гражданиÊиÊчеÊавтомобилнатаÊпромишленостÊразполагаÊсÊпредвидимаÊиÊсигурнаÊрамка,ÊвÊкоятоÊдаÊ
разгърнеÊноваторскиÊтехнологичниÊрешенияÊиÊдаÊподдържаÊконкурентоспособносттаÊсиÊвÊ
световенÊплан. 

ПравилаÊзаÊобщаÊбезопасност 
КъмÊднешнаÊдатаÊновитеÊмеркиÊзаÊвъвежданеÊнаÊфункцииÊзаÊбезопасностÊвÊпомощÊнаÊводачаÊ
включват: 

• заÊвсичкиÊпътниÊпревозниÊсредства (т.е.Êавтомобили,Êмикробуси,ÊкамиониÊиÊавтобуси):Ê
интелигентноÊрегулиранеÊнаÊскоростта,ÊсигнализиранеÊприÊзаденÊходÊсÊкамераÊилиÊдатчици,Ê
предупреждениеÊзаÊвниманиеÊвÊслучайÊнаÊсънливостÊилиÊразсейванеÊнаÊводача,ÊустройстваÊзаÊ
записванеÊнаÊданниÊотÊинциденти,ÊкактоÊиÊсигналÊзаÊаварийноÊспиране; 

•   заÊлекиÊавтомобилиÊиÊмикробуси:ÊдопълнителниÊфункцииÊкатоÊсистемиÊзаÊподдържанеÊнаÊ
лентатаÊзаÊдвижениеÊиÊавтоматизираноÊспиране; 

• заÊавтобусиÊиÊкамиони:ÊтехнологииÊзаÊпо-доброÊразпознаванеÊнаÊвъзможниÊмъртвиÊзони,Ê
предупрежденияÊзаÊпредотвратяванеÊнаÊсблъсъциÊсÊпешеходциÊилиÊвелосипедистиÊиÊсистемиÊзаÊ
следенеÊнаÊналяганетоÊвÊгумите. 

ПравилатаÊщеÊсеÊприлагатÊпървоÊзаÊновитеÊтиповеÊпревозниÊсредстваÊотÊднесÊнататък,ÊаÊотÊ7ÊюлиÊ
2024 г.Ê—ÊзаÊвсичкиÊновиÊпревозниÊсредства.ÊНякоиÊотÊновитеÊмеркиÊщеÊбъдатÊразширени,ÊзаÊдаÊ
обхванатÊразличниÊвидовеÊпътниÊпревозниÊсредстваÊдоÊ2029 г. 

https://ec.europa.eu/ 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 
 

НовиÊправилаÊзаÊподобряванеÊнаÊпътнатаÊбезопасностÊиÊсъздаванеÊ
наÊусловияÊзаÊнапълноÊавтономниÊпревозниÊсредстваÊвÊЕС 
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КомисиятаÊпубликуваÊсвоя прегледÊ„ЗаетосттаÊиÊсоциалнотоÊразвитиеÊвÊЕвропа“Ê(ЗСРЕ)ÊзаÊ
2022 г. НаредÊсÊдругиÊконстатацииÊдокладътÊпоказва,ÊчеÊмладитеÊхораÊсаÊсредÊнай-силноÊ
засегнатитеÊотÊзагубатаÊнаÊработниÊместаÊпоÊвремеÊнаÊикономическатаÊкриза,ÊпредизвиканаÊотÊ
пандемиятаÊотÊCOVID-19.ÊТойÊпоказваÊсъщоÊтака,ÊчеÊвъзстановяванетоÊимÊеÊпо-бавно,ÊотколкотоÊ
приÊдругитеÊвъзрастовиÊгрупи.ÊВъзможнитеÊобясненияÊсаÊсвързаниÊсÊвисокияÊдялÊнаÊсрочнитеÊ
договориÊиÊтрудноститеÊприÊнамиранетоÊнаÊпърваÊработаÊследÊнапусканеÊнаÊучилище,Ê
университетÊилиÊобучение.ÊНовиятÊдокладÊспомагаÊзаÊопределянетоÊиÊобосноваванетоÊнаÊ
политикатаÊзаÊзаетосттаÊиÊсоциалнитеÊполитики,ÊнеобходимиÊзаÊсправянеÊсÊпредизвикателствата,Ê
предÊкоитоÊсаÊизправениÊмладитеÊхора,ÊзаÊдаÊстанатÊикономическиÊнезависимиÊвÊусловиятаÊнаÊ
влошаващоÊсеÊсоциално-икономическоÊположениеÊпорадиÊрускотоÊнашествиеÊвÊУкрайна. 

КомисарятÊзаÊработнитеÊместаÊиÊсоциалнитеÊправаÊНикола Шмит посочи: МногоÊмладиÊхораÊ
иматÊвисокоÊобразование,ÊуменияÊвÊобласттаÊнаÊцифровитеÊтехнологииÊиÊпроявяватÊактивенÊ
интересÊкъмÊекологичнитеÊвъпроси.ÊТоваÊможеÊдаÊимÊпомогнеÊдаÊсеÊвъзползватÊотÊ
възможноститеÊнаÊвъзстановяванетоÊиÊнаÊцифровияÊиÊекологичнияÊпреход.Ê2022 г.ÊеÊЕвропейскаÊ
годинаÊнаÊмладежта,ÊзащотоÊЕвропейскиятÊсъюзÊсеÊангажираÊдаÊсеÊвслушваÊвÊмладитеÊхора,ÊдаÊ
гиÊподкрепяÊиÊдаÊподобряваÊшансоветеÊимÊвÊживота.ÊТоваÊозначаваÊсъщоÊтакаÊдаÊсеÊподкрепятÊ
младитеÊукраинци,ÊизбягалиÊотÊвойната,ÊкатоÊимÊсеÊпомогнеÊдаÊнавлязатÊвÊобразователнатаÊ
системаÊиÊпазараÊнаÊтрудаÊвÊЕС. 

ПрегледътÊнаÊЗСРЕÊпредоставяÊоснованÊнаÊдоказателстваÊанализÊнаÊначинитеÊзаÊсправянеÊсÊ
предизвикателствата,ÊпредÊкоитоÊсаÊизправениÊмладитеÊхора.ÊПо-специалноÊполитикатаÊвÊ
областтаÊнаÊзаетосттаÊиÊсоциалнитеÊполитикиÊследва: 

· даÊподобряватÊинтеграциятаÊнаÊмладитеÊхораÊнаÊпазараÊнаÊтруда, 
· даÊдаватÊвъзможностÊнаÊмладитеÊхораÊдаÊпридобиватÊумения, 
· даÊподкрепятÊтрудоватаÊмобилностÊ—ÊградивенÊелементÊзаÊуспешнаÊиÊустойчиваÊкариера, 
· даÊнамаляватÊрисковетеÊзаÊмладитеÊхора,ÊкатоÊнапримерÊотÊбезработицаÊилиÊболест,ÊбедностÊиÊ

задлъжняване, 
даÊподпомагатÊмладитеÊхораÊдаÊсиÊизградятÊматериалнаÊобезпеченостÊиÊдаÊпридобиятÊсобственост. 

 

 

https://ec.europa.eu/ 
 

ниеÊнаÊенергийнияÊсъюзÊ 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

Заетост:ÊдокладÊнаÊКомисиятаÊпоказва,ÊчеÊмладитеÊхораÊсаÊнай-
силноÊзасегнатиÊотÊзагубатаÊнаÊработниÊместаÊпорадиÊ

икономическотоÊвъздействиеÊнаÊCOVID-19 



 

 

ОбластнаÊадминистрацияÊЯмбол 
www.yambol.government.bg 24 

 
 
ПоÊисканеÊнаÊдържавитеÊотÊЕСÊднесÊКомисиятаÊпредлагаÊвременнаÊкраткосрочнаÊдерогацияÊотÊ
правилатаÊзаÊредуванеÊнаÊкултуритеÊиÊподдържанетоÊнаÊнепроизводствениÊобектиÊвърхуÊ
обработваематаÊземя.ÊВъздействиетоÊнаÊтазиÊмяркаÊщеÊзависиÊотÊизбора,ÊнаправенÊотÊдържавитеÊ
членкиÊиÊземеделскитеÊстопани,ÊноÊсÊнеяÊщеÊсеÊувеличиÊмаксималноÊпроизводственияÊкапацитетÊ
наÊЕСÊзаÊзърнениÊкултури,ÊпредназначениÊзаÊхранителниÊпродукти.ÊСчитаÊсе,ÊчеÊтакаÊвÊ
производствотоÊщеÊсеÊвърнатÊ1,5ÊмилионаÊхектараÊвÊсравнениеÊсъсÊсегашнотоÊположение.ÊВсекиÊ
тонÊзърнениÊкултури,ÊпроизведениÊвÊЕС,ÊщеÊспомогнеÊзаÊповишаванеÊнаÊпродоволственатаÊ
сигурностÊвÊсветовенÊмащаб. 

ПредложениетоÊнаÊКомисиятаÊщеÊбъдеÊизпратеноÊнаÊдържавитеÊотÊЕС,ÊпредиÊдаÊбъдеÊофициалноÊ
прието. 

ГлобалнатаÊпродоволственаÊсистемаÊеÊизправенаÊпредÊсериозниÊрисковеÊиÊнесигурност,Ê
произтичащиÊпо-специалноÊотÊвойнатаÊвÊУкрайна,ÊкъдетоÊвÊблизкоÊбъдещеÊмогатÊдаÊвъзникнатÊиÊ
въпроси,ÊсвързаниÊсÊпродоволственатаÊсигурност. 

СÊогледÊнаÊзначениетоÊнаÊстандартитеÊзаÊДЗЕСÊ(доброÊземеделскоÊиÊекологичноÊсъстояние)ÊзаÊ
целитеÊзаÊзапазванеÊнаÊпочвенияÊпотенциалÊиÊподобряванеÊнаÊбиологичнотоÊразнообразиеÊвÊ
земеделскитеÊстопанстваÊкатоÊчастÊотÊдългосрочнатаÊустойчивостÊнаÊсектора,ÊкактоÊиÊзаÊ
поддържанеÊнаÊпотенциалаÊзаÊпроизводствоÊнаÊхрани,ÊдерогациятаÊеÊвременна,ÊограниченаÊдоÊ
референтнатаÊ2023 г.ÊиÊдоÊстрогоÊнеобходимотоÊзаÊсправянеÊсÊглобалнитеÊопасенияÊзаÊ
продоволственатаÊсигурност,ÊпроизтичащиÊотÊрускатаÊвоеннаÊагресияÊсрещуÊУкрайна,ÊкатоÊсеÊ
изключваÊзасажданетоÊнаÊкултури,ÊкоитоÊобикновеноÊсеÊизползватÊзаÊхраненеÊнаÊживотниÊ
(царевицаÊиÊсоя). 

ПредложениетоÊнаÊКомисиятаÊеÊрезултатÊотÊвнимателенÊбалансÊмеждуÊналичносттаÊиÊ
финансоватаÊдостъпностÊнаÊхранитеÊвÊсветовенÊмащаб,ÊотÊеднаÊстрана,ÊиÊопазванетоÊнаÊ
биологичнотоÊразнообразиеÊиÊкачествотоÊнаÊпочвите,ÊотÊдругаÊстрана.ÊКомисиятаÊоставаÊизцялоÊ
ангажиранаÊсъсÊЗеленияÊпакт.ÊВÊпредложениетоÊсеÊпредвижда,ÊчеÊдържавитеÊчленки,ÊкоитоÊ
използватÊдерогациите,ÊнасърчаватÊекосхемитеÊиÊагроекологичнитеÊмерки,ÊпланираниÊвÊтехнитеÊ
стратегическиÊплановеÊпоÊОСП.ÊДългосрочнатаÊустойчивостÊнаÊнашатаÊпродоволственаÊсистемаÊеÊ
отÊосновноÊзначениеÊзаÊпродоволственатаÊсигурност. 

ВъпрекиÊчеÊсмеÊвÊизвънреднаÊситуацияÊпоÊотношениеÊнаÊпродоволственатаÊсигурност,ÊтрябваÊдаÊ
продължимÊ преходаÊ къмÊ стабиленÊ иÊ устойчивÊ селскостопанскиÊ секторÊ вÊ съответствиеÊ съсÊ
стратегиятаÊ„ОтÊферматаÊдоÊтрапезата“ÊиÊстратегиятаÊзаÊбиологичнотоÊразнообразие,ÊкактоÊиÊсъсÊ
ЗаконаÊзаÊвъзстановяванеÊнаÊприродата. 
 
 
https://ec.europa.eu/ 
 
 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ  ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

КомисиятаÊпредлагаÊвременнаÊкраткосрочнаÊдерогацияÊотÊнякоиÊ
правилаÊнаÊселскостопанскатаÊполитикаÊсÊцелÊувеличаванеÊнаÊ

производствотоÊнаÊзърнениÊкултури 
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НаÊ20.07.2022Êг.Ê/сряда/ вÊОбластнаÊадминистрацияÊШумен,ÊбеÊпроведенаÊработнаÊсрещаÊ
наÊобластниÊуправителиÊиÊзаместникÊобластниÊуправителиÊотÊстраната. 

НаÊсрещатаÊеÊвзетоÊрешениеÊдаÊбъдатÊсъздадениÊработниÊгрупиÊотÊобластниÊиÊ
заместникÊобластниÊуправители,ÊкоитоÊдаÊработятÊпоÊосновнитеÊнаправленияÊ–ÊсекторÊ
ВиК,ÊевропейскиÊпроекти,ÊпътнаÊинфраструктура,ÊенергийнаÊефективностÊиÊдържавнаÊ
собственост,ÊсÊцелÊразделениеÊнаÊотговорноститеÊзаÊсъвместнотоÊпостиганеÊнаÊпо-бързиÊ
резултати.ÊЩеÊсеÊпровеждатÊрегулярниÊмесечниÊсрещиÊвъвÊвсякаÊотÊобластитеÊсÊцелÊ
решаванетоÊнаÊпроблемитеÊнаÊвсякаÊеднаÊобласт. 

ДнесÊсаÊобсъдениÊиÊконкретниÊпредложения,ÊкоитоÊщеÊбъдатÊотправениÊкъмÊ
МинистерскиÊсъветÊиÊдоÊМинистерствотоÊнаÊрегионалнотоÊразвитиеÊиÊблагоустройството,Ê
касаещиÊвъзможносттаÊобластнитеÊадминистрацииÊдаÊкандидатстватÊпоÊразличниÊ
програмиÊиÊпроекти.ÊОбсъдениÊсаÊощеÊиÊконкретниÊвъзможностиÊзаÊприлаганеÊнаÊединÊиÊ
същÊмоделÊвÊотделнитеÊобластиÊзаÊинформиранеÊиÊподпомаганеÊнаÊдейносттаÊнаÊ
училищатаÊиÊдетскитеÊградини.Ê  

ОбластнияÊуправителÊнаÊобластÊЯмболÊВасилÊАлександровÊподкрепиÊинициативатаÊнаÊ
областнияÊуправителÊнаÊобластÊШуменÊзаÊцялостнаÊреконструкцияÊнаÊВърбишкиÊпроходÊ
иÊизгражданеÊнаÊчетирилентовÊпътÊСилистраÊ–ÊШуменÊ–ÊКарнобатÊ–ÊЯмболÊ–ÊЛесово/презÊ
РишкиÊпроход/Ê сÊмостÊмеждуÊСилистраÊиÊКълъраш.ÊВасилÊАлександровÊизразиÊ
готовност,ÊвÊрамкитеÊнаÊпредоставенитеÊмуÊправомощия,ÊдаÊсъдействаÊзаÊреализиранеÊ
наÊинициативата. 

 
ниеÊна 
 
 
Източник:https://yambol.government.bg/ 

ЕРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

РаботнаÊсрещаÊнаÊобластнитеÊуправителиÊвÊШумен 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 
ТЕРИТОРИАЛНОÊСТАТИСТИЧЕСКОÊБЮРОÊ-ÊЮГОИЗТОК 

ОТДЕЛÊ„СТАТИСТИЧЕСКИÊИЗСЛЕДВАНИЯÊ-ÊЯМБОЛ“ 

 
 

ОСНОВНИÊРЕЗУЛТАТИÊОТÊНАБЛЮДЕНИЕТОÊНАÊРАБОТНАТАÊСИЛА 

ВÊОБЛАСТÊЯМБОЛÊПРЕЗÊПЪРВОТОÊТРИМЕСЕЧИЕÊНАÊ2022ÊГОДИНА 

 
ПрезÊпървотоÊтримесечиеÊнаÊ2022Êг.ÊобщиятÊбройÊнаÊзаетитеÊлицаÊвÊобластÊЯмболÊеÊ47.0Êхил.,ÊкатоÊ27.3Êхил.ÊсаÊ

мъжеÊиÊ19.8Êхил.ÊсаÊжени.ÊВÊсравнениеÊсÊпредходнотоÊтримесечиеÊобщиятÊбройÊнаÊзаетитеÊлицаÊнамаляваÊсÊ0.8%. 

КоефициентътÊнаÊзаетостÊзаÊнаселениетоÊнаÊвъзрастÊ15ÊиÊповечеÊнавършениÊгодиниÊвÊобластÊЯмболÊпрезÊ
първотоÊтримесечиеÊнаÊ2022Êг.ÊеÊ48.8%Ê(приÊ52.7%ÊзаÊстраната),ÊсъответноÊ58.4%ÊзаÊмъжетеÊиÊ39.8%ÊзаÊжените. 

ПоÊбройÊнаÊзаетитеÊлицаÊобластÊЯмболÊеÊнаÊдвадесетоÊмястоÊвÊстраната,ÊследÊобластÊКюстендилÊиÊпредиÊобластÊ
Габрово,ÊаÊпоÊкоефициентÊнаÊзаетостÊ-ÊнаÊ15-тоÊмясто,ÊследÊобластÊБургасÊиÊпредиÊобластÊКюстендил. 

 
Фиг.Ê1.ÊКоефициентÊнаÊзаетостÊзаÊнаселението 

наÊвъзрастÊ15ÊиÊповечеÊнавършениÊгодиниÊпоÊтримесечия 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПрезÊпървотоÊтримесечиеÊнаÊ2022Êг.ÊзаетитеÊлицаÊнаÊвъзрастÊ15Ê-Ê64ÊнавършениÊгодиниÊсаÊ43.1Êхил.,ÊкатоÊ24.8Ê
хил.ÊотÊтяхÊсаÊмъже,ÊаÊ18.3Êхил.ÊсаÊжени.ÊОбщиятÊбройÊнаÊзаетитеÊлицаÊвÊтазиÊвъзрастоваÊгрупаÊнамаляваÊсÊ5.3%ÊспрямоÊ
предходнотоÊтримесечие. 

КоефициентътÊнаÊзаетостÊзаÊнаселениетоÊнаÊвъзрастÊ15Ê-Ê64ÊнавършениÊгодиниÊеÊ62.9% ,ÊсъответноÊ70.2% Ê
заÊ мъжетеÊ иÊ 55.1%Ê заÊ жените.Ê ВÊ сравнениеÊ сÊ предходнотоÊ тримесечиеÊ тозиÊ коефициентÊ намаляваÊ сÊ 2.8Ê процентниÊ
пункта,ÊприÊмъжетеÊ-ÊсÊ0.3ÊпроцентниÊпункта,ÊаÊприÊженитеÊ-ÊсÊ5.6ÊпроцентниÊпункта. 

 
 

 
 

 

РЕГИОНАЛНИÊСТАТИСТИКИ БРОЙÊ7,ÊЮЛИÊ2022 

    



 

 ОбластнаÊадминистрацияÊЯмбол 
www.yambol.government.bg 27 

 

РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 

ТЕРИТОРИАЛНОÊСТАТИСТИЧЕСКОÊБЮРОÊ-ÊЮГОИЗТОК 
ОТДЕЛÊ„СТАТИСТИЧЕСКИÊИЗСЛЕДВАНИЯÊ-ÊЯМБОЛ“ 

 

 
 
 

МетодологичниÊбележки 

 

НаблюдениетоÊнаÊработнатаÊсилаÊеÊизвадковоÊиÊсеÊпровеждаÊнепрекъснато,ÊкатоÊосигуряваÊтримесечниÊиÊгодишниÊ
данниÊ заÊ икономическатаÊ активностÊ наÊ населениетоÊ наÊ 15Ê иÊ повечеÊ навършениÊ години.Ê ТоÊ обхващаÊ обикновенитеÊ
домакинстваÊвÊстраната. 

НаблюдаванÊпериодÊ -Ê характеристикитеÊнаÊ всякоÊ анкетираноÊлицеÊ сеÊотнасятÊ заÊ състояниетоÊмуÊпрезÊопределенаÊ
календарнаÊседмица.Ê 

ЗаетиÊсаÊлицатаÊнаÊ15Ê-Ê89ÊнавършениÊгодини,ÊкоитоÊпрезÊнаблюдаванияÊпериод: 

-ÊизвършватÊработаÊдориÊзаÊединÊчас,ÊзаÊкоетоÊполучаватÊработнаÊзаплатаÊилиÊдругÊдоход; 

-Ê неÊработят,ÊноÊиматÊработа,Ê отÊ коятоÊвременноÊотсъстватÊпорадиÊ годишенÊотпуск,Ê болест,Ê отпускÊ приÊражданеÊиÊ
отглежданеÊнаÊмалкоÊдетеÊиÊдругиÊпричини.Ê 

КоефициентÊ наÊ заетостÊ -Ê относителниятÊ дялÊ наÊ заетитеÊ лицаÊ отÊ населениетоÊ наÊ възрастÊ 15Ê иÊ повечеÊ навършениÊ
годиниÊилиÊвÊсъответнатаÊвъзрастоваÊгрупа. 

ПриÊоценкатаÊнаÊрезултатитеÊзаÊпървотоÊтримесечиеÊнаÊ2022Êг.ÊсаÊизползваниÊданниÊзаÊнаселениетоÊнаÊстранатаÊкъмÊ
31.12.2021Êг.,ÊкатоÊеÊизключеноÊнаселението,ÊживеещоÊвÊколективниÊдомакинства. 

КактоÊ приÊ всякоÊ извадковоÊ наблюдение,Ê даннитеÊ отÊ НаблюдениетоÊ наÊ работнатаÊ силаÊ саÊ обременениÊ сÊ грешки,Ê
дължащиÊсеÊнаÊизвадкатаÊ(стохастичниÊгрешки). 

ПорадиÊнаправенитеÊзакръгленияÊвÊнякоиÊслучаиÊобщитеÊданниÊмогатÊдаÊсеÊразличаватÊнезначителноÊотÊсуматаÊнаÊ
отделнитеÊгрупи,ÊвключващиÊсеÊвÊтях. 

ПовечеÊинформацияÊзаÊнаблюдениетоÊнаÊработнатаÊсилаÊможеÊдаÊсеÊнамериÊнаÊинтернетÊстраницатаÊнаÊНСИÊнаÊ
следнияÊлинк:Êhttp://www.nsi.bg/НаблюдениеÊнаÊработнатаÊсила/. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ниеÊнаÊенергийнияÊсъюзÊ 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 
ЦЕНИÊНАÊЗЕМЕДЕЛСКАТАÊЗЕМЯÊИÊАРЕНДАТА 

ВÊСЕЛСКОТОÊСТОПАНСТВОÊВÊОБЛАСТÊЯМБОЛÊПРЕЗÊ2021ÊГОДИНАÊ 

ЦениÊнаÊсделкитеÊсъсÊземеделскаÊземяÊвÊобластÊЯмболÊпрезÊ2021Êгодина 

 

ПрезÊ 2021Ê г.Ê среднатаÊ ценаÊ наÊ сделкитеÊ сÊ нивиÊ вÊ областÊ ЯмболÊ достигаÊ 959Ê лв.,Ê коетоÊ еÊ съсÊ 7.5%Ê повечеÊ вÊ
сравнениеÊсÊ2020ÊгодинаÊ(табл.Ê1).ÊСпрямоÊсреднатаÊстойностÊзаÊстранатаÊ(1Ê192Êлв./дка)ÊпрезÊ2021Êг.ÊсреднатаÊценаÊнаÊ
сделкитеÊсÊнивиÊвÊобластÊЯмболÊеÊпо-нискаÊсÊ19.7%. 

 

1.ÊСредниÊцениÊнаÊсделкитеÊсъсÊземеделскаÊземяÊвÊобластÊЯмбол 

поÊкатегорииÊзаÊизползванеÊнаÊземятаÊпрезÊпериодаÊ2017Ê-Ê2021Êгодина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ê#Ê“Ê-ÊпрекъснатÊред 

„Ê-Ê“Ê-ÊнямаÊслучай 

 

ОбластÊЯмболÊеÊнаÊ16-тоÊмястоÊвÊстраната,ÊпоÊценаÊнаÊсделкитеÊсÊнивиÊпрезÊ2021Êгодина.ÊНай-високаÊценаÊнаÊ
сделкитеÊсÊнивиÊеÊрегистриранаÊвÊобластÊДобрич,ÊаÊнай-нискаÊвÊобластÊПерник. 

ПрезÊ 2021Ê г.Ê най-високаÊ eÊ ценатаÊ наÊ сделкитеÊ сÊ нивиÊ вÊ общинаÊ ЯмболÊ -Ê 1Ê 100Ê лв.Ê наÊ декар.Ê СледÊ неяÊ саÊ
общинитеÊТунджаÊ -Ê 1Ê 015Êлв.Ê иÊСтралджаÊ -Ê 979Ê лв.Ê наÊ декар.ÊНай-нискаÊ еÊ ценатаÊ наÊ сделкитеÊ сÊ нивиÊ вÊ общинитеÊ
БоляровоÊ-Ê606Êлв.ÊиÊЕлховоÊ-Ê971Êлв.ÊнаÊдекар. 

 

РЕГИОНАЛНИÊСТАТИСТИКИ БРОЙÊ7,ÊЮЛИÊ2022 

    

КатегорииÊнаÊземята 2017 2018 2019 2020 2021 

Ниви 969 811 864 892 959 

ОвощниÊнасаждения 
# # # # # 

Лозя 
# # # # # 

ПостоянноÊзатревениÊплощи 213 270 1000 157 - 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 

 

ЦенаÊнаÊрентатаÊнаÊземеделскаÊземяÊвÊобластÊЯмболÊпрезÊ2021Êгодина 

 

ПрезÊ2021Êг.Ê среднатаÊценаÊ заÊнаем/арендаÊнаÊ единÊдекарÊнивиÊвÊобластÊЯмболÊдостигаÊ44Êлв.,ÊкоетоÊ еÊ сÊ
15.8%ÊповечеÊспрямоÊ2020Êгодина.ÊСреднатаÊценаÊзаÊнаем/арендаÊнаÊединÊдекарÊпостоянноÊзатревениÊплощиÊеÊ12Êлв.,ÊкатоÊ
спрямоÊпредходнатаÊгодинаÊнамаляваÊсÊ47.8%Ê(табл.Ê2).ÊВÊсравнениеÊсъсÊсреднатаÊценаÊзаÊстранатаÊ(55лв./дка),ÊпрезÊ2021Ê
г.ÊценатаÊзаÊнаем/арендаÊнаÊединÊдекарÊнивиÊвÊобластÊЯмболÊеÊпо-нискаÊсÊ20.0%. 

 

 

2.ÊСредниÊцениÊнаÊрентатаÊнаÊземеделскаÊземяÊвÊобластÊЯмболÊ 

поÊкатегорииÊзаÊизползванеÊнаÊземятаÊпрезÊпериодаÊ2017Ê-Ê2021Êгодина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ê„Ê#Ê“Ê-ÊпрекъснатÊредÊ 

 

ОбластÊЯмболÊеÊнаÊ17-тоÊмястоÊвÊстранатаÊпоÊценаÊзаÊнаем/арендаÊнаÊединÊдекарÊниви. 

ПрезÊ2021Êг.Êнай-високаÊеÊсреднатаÊценаÊзаÊнаем/арендаÊнаÊединÊдекарÊнивиÊвÊобщинаÊТунджаÊ-Ê50Êлева.ÊСледÊ
неяÊ саÊ общинитеÊ ЯмболÊ -Ê 48Ê лв.Ê иÊ СтралджаÊ -Ê 46Ê лева.Ê Най-нискаÊ еÊ ценатаÊ заÊ наем/арендаÊ наÊ единÊ декарÊ нивиÊ вÊ
общинитеÊБоляровоÊ-Ê27Êлв.ÊиÊЕлховоÊ-Ê38Êлева.ÊВъвÊвсичкиÊобщиниÊвÊобласттаÊеÊотбелязанÊръстÊнаÊсреднатаÊценаÊзаÊ
наем/арендаÊнаÊединÊдекарÊниви,ÊкатоÊнай-голямоÊеÊувеличениетоÊвÊобщинаÊБоляровоÊ-Ê25.4%. 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ РЕГИОНАЛНИÊСТАТИСТИКИ БРОЙÊ7,ÊЮЛИÊ2022 

    

КатегорииÊнаÊземята 2017 2018 2019 2020 2021 

Ниви 37 37 39 38 44   

ОвощниÊнасаждения # # # # #   

Лозя # # # # #   

ПостоянноÊзатревениÊплощи 17 Ê11 23 23 12   
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

МетодологичниÊбележки 

НаблюдениетоÊзаÊценатаÊнаÊземеделскатаÊземяÊиÊрентатаÊвÊселскотоÊстопанствоÊсеÊпровеждаÊвÊсъответствиеÊ
сÊизискваниятаÊнаÊцелеватаÊметодология1ÊнаÊЕвростат,ÊотчитайкиÊиÊнационалнитеÊособеностиÊвÊразвитиетоÊнаÊпазараÊ
наÊземеделскатаÊземяÊиÊрентнитеÊотношенияÊвÊБългария.Ê 

Респонденти.Ê ВÊ обхватаÊ наÊ наблюдениетоÊ саÊ включениÊ земеделскиÊ стопанства,Ê специализираниÊ
дружестваÊ заÊ инвестицииÊ вÊ земеделскаÊ земяÊ иÊ агенцииÊ заÊ недвижимиÊ имоти.Ê ИзточницитеÊ заÊ подборÊ наÊ
респондентитеÊсаÊтри:ÊГодишенÊотчетÊнаÊнефинансовитеÊпредприятияÊ(съсÊстабилнаÊикономическаÊдейностÊ„селскоÊ
стопанство”),Ê ГодишенÊ отчетÊ наÊ специализиранитеÊ инвестиционниÊ предприятияÊ (инвестицииÊ вÊ земя)Ê -Ê СправкаÊ заÊ
разходитеÊзаÊпридобиванеÊнаÊдълготрайниÊматериалниÊактиви,ÊиÊГодишенÊотчетÊнаÊселскостопанскитеÊпредприятия.Ê
КритерийÊзаÊподборÊнаÊреспондентитеÊеÊстойносттаÊнаÊнаправенитеÊразходиÊзаÊпридобиванеÊнаÊземяÊиÊзаÊплащанеÊнаÊ
ренти.ÊПриложенÊеÊпраг,ÊнадÊкойтоÊвсичкиÊединициÊсеÊнаблюдаватÊизчерпателно. 

ГеографскиÊ обхват.Ê ИзследванетоÊ покриваÊ цялатаÊ територияÊ наÊ страната.Ê ПорадиÊ прилаганетоÊ наÊ
прагÊеÊвъзможноÊизвънÊнеговияÊобхватÊдаÊостанатÊадминистративниÊобласти,ÊвÊкоитоÊреспондентитеÊнеÊотговарятÊнаÊ
изискваниятаÊ наÊ дефиниранияÊ праг.Ê ОбикновеноÊ товаÊ саÊ области,Ê вÊ коитоÊ броятÊ наÊ сделкитеÊ иÊ наеманетоÊ наÊ
земеделскаÊземяÊсаÊограничени.ÊПорадиÊтоваÊданнитеÊчестоÊсаÊопределениÊкатоÊконфиденциалниÊиÊсъгласноÊЗаконаÊзаÊ
статистикатаÊнеÊподлежатÊнаÊразпространение. 

НаблюдаванÊпериод.ÊСъгласноÊизискваниятаÊнаÊметодологиятаÊнаÊЕвростатÊнаблюдаваниятÊпериодÊеÊ
календарнаÊгодина.ÊОбикновеноÊдоговоритеÊзаÊнаеми/арендаÊнаÊземеделскаÊземяÊсеÊсключватÊзаÊстопанскаÊгодина.ÊВÊ
съответствиеÊ сÊ методологиятаÊ вÊ обхватаÊ наÊ изследванетоÊ попадатÊ всичкиÊ действащиÊ презÊ календарнатаÊ годинаÊ
договори,Ê безÊ значениеÊ заÊ кояÊ стопанскаÊ годинаÊ сеÊ отнасятÊ иÊ когаÊ щеÊ бъдатÊ извършениÊ рентнитеÊ плащания.Ê
ДоговоритеÊзаÊнаемÊнаÊземеделскаÊземяÊсаÊсÊпродължителностÊеднаÊгодина,ÊаÊзаÊарендаÊ-ÊминимумÊчетириÊгодини. 

КатегорииÊ наÊ земятаÊ поÊ начинÊ наÊ трайноÊ използване.Ê НаблюдаваниÊ саÊ ценитеÊ наÊ триÊ категорииÊ
земеделскаÊ земя,Ê дефинираниÊ поÊ начинаÊ наÊ трайнотоÊ йÊ използване:Ê ниви,Ê естествениÊ ливадиÊ иÊмериÊ иÊ пасища.Ê ЗаÊ
осигуряванеÊнаÊсъответствиеÊсÊметодологиятаÊнаÊЕвростатÊестественитеÊливадиÊиÊмеритеÊиÊпасищатаÊсаÊобединениÊвÊ
общаÊкатегорияÊ-ÊпостоянноÊзатревениÊплощи,ÊзаÊкоятоÊеÊизчисленаÊобщаÊсреднаÊцена. 

МернаÊединица.ÊВÊсъответствиеÊсÊпрактикатаÊзаÊсключванеÊнаÊсделкиÊзаÊпродажбаÊиÊарендуванеÊнаÊ
земеделскаÊземяÊвÊБългарияÊданнитеÊзаÊценитеÊсеÊсъбиратÊвÊлевовеÊзаÊединÊдекарÊземя.Ê 

ЦенаÊнаÊземеделскатаÊземя.ÊСъгласноÊметодологиятаÊнаÊЕвростатÊсъбранатаÊинформацияÊсеÊотнасяÊ
заÊценитеÊнаÊсделкитеÊиÊрентатаÊнаÊземеделскаÊземя,ÊкоятоÊсеÊизползваÊединственоÊзаÊселскостопанскоÊпроизводство,Ê
т.е.ÊбъдещотоÊйÊпредназначениеÊнямаÊдаÊбъдеÊпроменено. 

ЦенатаÊнаÊземеделскатаÊземяÊеÊплатенатаÊотÊсобственикаÊнаÊсвободнияÊпазарÊцена,ÊвключителноÊплатенитеÊ
данъциÊ(безÊДДС)ÊиÊтаксиÊзаÊединÊдекар.ÊВÊценатаÊнеÊсаÊвключениÊплатенитеÊсумиÊзаÊправоÊнаÊползване,ÊполученитеÊ
отÊ собственикаÊ паричниÊ компенсацииÊ приÊ продажбатаÊ илиÊ придобиванетоÊ наÊ земята,Ê стойносттаÊ наÊ сградите,Ê
построениÊвърхуÊземята,ÊплащаниятаÊприÊнаследяванеÊиÊсубсидиитеÊ(акоÊимаÊтакива). 

ЦенаÊ наÊ рентатаÊ (наем/аренда)Ê наÊ земеделскаÊ земя.Ê ЦенатаÊ наÊ рентатаÊ наÊ земеделскатаÊ земяÊ еÊ
изплатенатаÊвÊползаÊнаÊсобственикаÊнаÊземятаÊстойностÊнаÊединÊдекарÊвÊзамянаÊнаÊтова,ÊчеÊеÊпредоставилÊактивитеÊсиÊ
наÊползвателяÊнаÊземята.ÊЦенатаÊвключваÊиÊстойносттаÊнаÊвсичкиÊплащанияÊвÊнатура,ÊоценениÊпоÊцениÊнаÊтекущатаÊ
година,ÊиÊплатенитеÊданъциÊиÊтакси.ÊЦенатаÊнеÊвключваÊплатенитеÊсумиÊзаÊправоÊнаÊползване,ÊстойносттаÊнаÊсградитеÊ
илиÊ жилищата,Ê разположениÊ върхуÊ арендуванатаÊ земя,Ê кактоÊ иÊ всичкиÊ другиÊ разходи,Ê свързаниÊ сÊ другиÊ активиÊ
(текущиÊразходиÊзаÊподдръжкатаÊнаÊсгради,ÊзастраховкиÊиÊамортизацииÊнаÊсградиÊиÊдруги). 

ИзчисляванеÊ наÊ среднаÊ цена.Ê НаÊ териториалноÊ нивоÊ „община“Ê (LAU2)Ê среднатаÊ ценаÊ наÊ сделките/
договоритеÊ заÊ наемÊ иÊ арендаÊ заÊ съответнатаÊ категорияÊ земеделскаÊ земяÊ сеÊ изчисляваÊ катоÊ среднаÊ аритметичнаÊ
стойностÊ отÊ докладванитеÊ отÊ респондентитеÊ цени.Ê НаÊ териториалнитеÊ ниваÊ „област“Ê (NUTS3),Ê „статистическиÊ
район“Ê (NUTS2),Ê „статистическаÊ зона“Ê (NUTS1)Ê иÊ наÊ националноÊ нивоÊ (NUTS0)Ê среднатаÊ ценаÊ заÊ съответнатаÊ
категорияÊ земеделскаÊ земяÊ сеÊ изчисляваÊ катоÊ среднопретегленаÊ стойност.Ê ПриÊ ценитеÊ наÊ сделкитеÊ съсÊ земеделскаÊ
земяÊзаÊтеглаÊсеÊизползватÊплощитеÊнаÊнивитеÊиÊнаÊпостоянноÊзатревенитеÊплощи,ÊаÊприÊценитеÊнаÊрентатаÊ-ÊплощтаÊ
наÊнаетата/арендуванатаÊземеделскаÊземя.ÊРазмерътÊнаÊплощитеÊ(теглата)ÊсеÊактуализираÊредовно,ÊследÊкатоÊданнитеÊ
отÊпоследнотоÊпроведеноÊНаблюдениеÊзаÊструктуратаÊнаÊземеделскитеÊстопанстваÊвÊБългарияÊбъдатÊпубликувани. 

КонфиденциалностÊнаÊинформацията.ÊКонфиденциалносттаÊнаÊинформациятаÊеÊгарантиранаÊсъгласноÊ
чл.Ê25Ê-Êчл.Ê27ÊотÊЗаконаÊзаÊстатистиката. 
ПовечеÊинформацияÊиÊданниÊзаÊНаблюдениетоÊзаÊценатаÊнаÊземеделскатаÊземяÊиÊрентатаÊвÊселскотоÊстопанство,ÊмогатÊ
даÊбъдатÊнамерениÊнаÊсайтаÊнаÊНСИ,ÊразделÊ„СелскоÊстопанство“Ê(http://www.nsi.bg/bg/node/11263),ÊкактоÊиÊвÊ
ИнформационнаÊсистемаÊ„ИНФОСТАТ“Ê(https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=106). 

РЕГИОНАЛНИÊСТАТИСТИКИ БРОЙÊ7,ÊЮЛИÊ2022 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 

ИЗДАТЕЛСКАÊДЕЙНОСТÊВÊОБЛАСТÊЯМБОЛÊПРЕЗÊ2021ÊГОДИНА 

 

ПрезÊ2021Êг.ÊвÊобластÊЯмболÊсаÊиздадениÊ24ÊкнигиÊсÊтиражÊ3Ê145Êбр.ÊВÊсравнениеÊсÊ2020Êг.ÊброятÊнаÊиздаденитеÊ
заглавияÊнаÊкнигиÊнамаляваÊсÊ4,ÊаÊсредниятÊтиражÊнаÊеднаÊкнигаÊзаÊобласттаÊпрезÊ2021Êг.ÊеÊ131Êброя,ÊкатоÊпрезÊпредходнатаÊ
годинаÊеÊбилÊ173. 

 

Фиг.Ê1.ÊИздадениÊзаглавияÊкнигиÊиÊброшуриÊиÊсреденÊтиражÊнаÊеднаÊкнигаÊиÊброшура 

презÊпериодаÊ2011Ê-Ê2021ÊгодинаÊвÊобластÊЯмбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИздаденитеÊброшуриÊпрезÊ2021Êг.ÊвÊобластÊЯмболÊсаÊ7ÊброшуриÊсÊтиражÊ1Ê200Êброя.ÊВ ÊсравнениеÊ сÊ
предходнатаÊгодинаÊброятÊнаÊиздаденитеÊзаглавияÊнаÊброшуриÊоставаÊнепроменен.Ê 

ВÊ областÊ ЯмболÊ относителниятÊ дялÊ наÊ брояÊ наÊ книгитеÊ еÊ 0.2%Ê спрямоÊ общияÊ бройÊ заÊ страната,Ê аÊ броятÊ наÊ
брошуритеÊ-Ê0.4%. 

ПрезÊ2021Êг.ÊсаÊиздадениÊ3ÊрегионалниÊвестникаÊсÊгодишенÊтиражÊ13Ê700Êброя,ÊкатоÊспрямоÊпредходнатаÊгодинаÊ
броятÊнаÊ издаденитеÊ вестнициÊнамаляваÊ сÊ25.0%,Ê аÊ тиражътÊ -Ê съсÊ79.2%.ÊОтносителниятÊдялÊ наÊиздаванитеÊвестнициÊ вÊ
областÊЯмболÊеÊ2.8%ÊспрямоÊрегионалнитеÊвестнициÊобщоÊзаÊстраната,ÊаÊгодишниятÊтиражÊ -Ê0.1%ÊотÊтиражаÊнаÊвсичкиÊ
регионалниÊвестнициÊ 

 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ РЕГИОНАЛНИÊСТАТИСТИКИ БРОЙÊ7,ÊЮЛИÊ2022 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

МетодологичниÊбележки 

 

ИзследванетоÊнаÊиздателскатаÊдейностÊсеÊпровеждаÊгодишноÊиÊобхващаÊдейносттаÊнаÊдържавнитеÊиÊчастнитеÊ
издателстваÊ иÊ редакции.Ê ДаннитеÊ сеÊ предоставятÊ наÊ НСИÊ отÊ НационалнатаÊ библиотекаÊ „Св.св.Ê КирилÊ иÊ
Методий”Ê(всичкиÊдепозираниÊизданияÊзаÊгодината). 

ВÊброяÊнаÊкнигитеÊиÊброшуритеÊнеÊсеÊвключватÊизданиятаÊсÊтясноÊведомственоÊпредназначение,ÊсÊвремененÊиÊ
рекламенÊхарактер,ÊсÊтиражÊпо-малъкÊотÊ100ÊекземпляраÊиÊобемÊпо-малъкÊотÊчетириÊстраници. 

БрошураÊ еÊ непериодичноÊпечатноÊизданиеÊ сÊ най-малкоÊпет,Ê ноÊ сÊ неÊ повечеÊ отÊ 48Ê страници,Ê издаденоÊ вÊ
страната,ÊкоетоÊеÊнаÊразположениеÊнаÊобществеността. 

КнигаÊеÊнепериодичноÊизлизащÊпечатенÊдокументÊсÊнай-малкоÊ49Êстраници,ÊиздаденоÊвÊстраната,ÊкоетоÊеÊ
наÊразположениеÊнаÊобществеността. 

ЗаглавиеÊ -ÊдумаÊилиÊ съвкупностÊотÊдуми,Ê отбелязаниÊобикновеноÊвърхуÊдокумента,Ê заÊдаÊможеÊдаÊ сеÊ
използватÊзаÊнеговотоÊидентифициранеÊиÊчестоÊ(ноÊневинаги)ÊгоÊотличаватÊотÊдругиÊдокументи. 

ТиражÊеÊобщиятÊбройÊнаÊекземплярите,ÊотпечатаниÊотÊедноÊзаглавие. 

ВестникÊеÊлистовоÊиздание,ÊкоетоÊсъдържаÊновиниÊзаÊтекущиÊсъбития,ÊпредизвикващиÊспециаленÊилиÊ
общÊинтерес,ÊотделнитеÊчастиÊнаÊкойтоÊсаÊрегистрираниÊхронологическиÊилиÊвÊчисла,ÊиÊобикновеноÊизлизаÊпонеÊединÊ
пътÊвÊседмицата. 

ГодишенÊтиражÊнаÊпериодичнотоÊизданиеÊеÊобщотоÊколичествоÊнаÊекземпляритеÊнаÊвсичкиÊизлизанияÊ
наÊедноÊзаглавиеÊзаÊеднаÊгодина. 

ПовечеÊ информацияÊ иÊ данниÊ заÊ издателскатаÊ дейностÊ могатÊ даÊ сеÊ намерятÊ вÊ ИСÊ „Инфостат“Ê (https://
infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=214)ÊиÊнаÊинтернетÊстраницатаÊнаÊНСИÊнаÊследнияÊлинк:Êhttp://www.nsi.bg/
Култура/. 

 
ДЕЙНОСТÊНАÊМЕСТАТАÊЗАÊНАСТАНЯВАНЕ 

ВÊОБЛАСТÊЯМБОЛÊПРЕЗÊМАЙÊ2022ÊГОДИНА 

ПрезÊмайÊ2022Êг.ÊвÊобластÊЯмболÊсаÊфункциониралиÊ21ÊместаÊзаÊнастаняванеÊсÊнадÊ10ÊлеглаÊ-Êхотели,Êмотели,Ê
хижиÊиÊдругиÊместаÊзаÊкраткосрочноÊнастаняване.ÊБроятÊнаÊстаитеÊвÊтяхÊеÊ397,ÊаÊнаÊлеглатаÊ-Ê716.ÊВÊсравнениеÊсÊмайÊ
2021Êг.ÊобщияÊбройÊнаÊместатаÊзаÊнастаняванеÊсеÊувеличаваÊсÊ16.7%,ÊаÊнаÊлеглатаÊвÊтяхÊ-ÊсÊ11.7%. 

ОбщиятÊбройÊнаÊнощувкитеÊвъвÊвсичкиÊместаÊзаÊнастаняване,ÊрегистрираниÊпрезÊмайÊ2022Êг.ÊеÊ5 068,ÊилиÊсъсÊ
109.0%ÊповечеÊвÊсравнениеÊсъсÊсъщияÊмесецÊнаÊпредходнатаÊгодина. 

СÊ най-голямÊ относителенÊ дялÊ наÊ реализиранитеÊ нощувкиÊ вÊ местатаÊ заÊ настаняванеÊ отÊ чужденциÊ презÊ майÊ
2022Êг.ÊвÊобластÊЯмболÊса:ÊРумънияÊ-Ê17.8%,ÊТурцияÊ-Ê17.3%ÊиÊУнгарияÊ-Ê9.0%. 

ПренощувалитеÊлицаÊвÊместатаÊзаÊнастаняванеÊвÊобластÊЯмболÊпрезÊмайÊ2022Êг.ÊсаÊ2Ê207.ÊТеÊсаÊреализиралиÊ
средноÊ поÊ 2.3Ê нощувки.Ê ЧуждитеÊ гражданиÊ саÊ реализиралиÊ средноÊ поÊ 2.5Ê нощувки,Ê аÊ българскитеÊ -Ê средноÊ поÊ 2.3Ê
нощувки. 

ОбщатаÊзаетостÊнаÊлеглатаÊвÊместатаÊзаÊнастаняванеÊпрезÊмайÊ2022Êг.ÊеÊ22.9%.ÊВÊсравнениеÊсъсÊсъщияÊмесецÊнаÊ
предходнатаÊгодинаÊзаетосттаÊнаÊлеглатаÊсеÊувеличаваÊсÊ10.7ÊпроцентниÊпунктаÊ(фиг.1). 

Ê Фиг.1.ÊЗаетостÊнаÊлеглатаÊвÊместатаÊзаÊнастаняванеÊвÊобластÊЯмболÊпоÊмесеци 
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ПриходитеÊотÊнощувкиÊпрезÊмайÊ2022Êг.ÊвÊобласттаÊдостигатÊ227Ê384Êлв.ÊилиÊсъсÊ111.3%ÊповечеÊвÊсравнениеÊсÊмайÊ
2021Êгодина.ÊРегистрираноÊ еÊувеличениеÊвÊприходитеÊотÊбългарскиÊграждани,ÊдокатоÊприходитеÊотÊчуждиÊгражданиÊсеÊ
запазватÊ(фиг.Ê2). 

 

Фиг.2.ÊПриходиÊотÊнощувкиÊвÊместатаÊзаÊнастаняване 

вÊобластÊЯмболÊпоÊмесеци 

МетодологичниÊбележки 

 

ОтÊ 2012Ê г.Ê статистическотоÊ изследванеÊ наÊ дейносттаÊ наÊ местатаÊ заÊ настаняванеÊ сеÊ провеждаÊ месечноÊ вÊ
съответствиеÊ сÊ РегламентÊ №Ê 692/2011Ê наÊ ЕвропейскияÊ парламентÊ иÊ наÊ СъветаÊ относноÊ европейскатаÊ статистикаÊ наÊ
туризмаÊ иÊ РегламентÊ №Ê 1051/2011Ê наÊ ЕвропейскатаÊ комисияÊ заÊ прилаганеÊ наÊ РегламентÊ№Ê 692/2011Ê наÊ ЕвропейскияÊ
парламентÊ иÊ наÊ СъветаÊ относноÊ европейскатаÊ статистикаÊ наÊ туризмаÊ поÊ отношениеÊ наÊ структуратаÊ наÊ отчетитеÊ заÊ
качествотоÊиÊпредаванетоÊнаÊданните. 

ВÊнаблюдениетоÊсеÊвключватÊкатегоризиранитеÊхотели,ÊкъмпингиÊиÊдругиÊместаÊзаÊкраткосрочноÊнастаняванеÊсÊ
надÊ10Êлегла,ÊфункциониралиÊпрезÊсъответнияÊотчетенÊпериод. 

ВÊ показателяÊ другиÊ местаÊ заÊ краткосрочноÊ настаняванеÊ саÊ обхванатиÊ вилниÊ иÊ туристическиÊ селища,Ê хостели,Ê
къщиÊ заÊ гости,Ê бунгала,Ê почивниÊ домове,Ê хижи,Ê частниÊ квартириÊ иÊ апартаментиÊ иÊ другиÊ местаÊ заÊ краткосрочноÊ
настаняване. 

ЛегладенонощияÊвÊексплоатацияÊеÊмаксималниятÊкапацитетÊнаÊразкрититеÊлеглаÊзаÊвсекиÊденÊотÊотчетнияÊ
месец. 

ВÊприходитеÊотÊнощувкиÊвÊместатаÊзаÊнастаняванеÊсаÊвключениÊсумите,ÊзаплатениÊотÊгостите,ÊбезÊстойносттаÊнаÊ
допълнителнитеÊуслуги. 

ПовeчеÊинформацияÊиÊданниÊзаÊместатаÊзаÊнастаняванеÊмогатÊдаÊбъдатÊнамерениÊнаÊинтернетÊстраницатаÊнаÊНСИÊнаÊ
следнияÊлинк:Êhttp://www.nsi.bg/ТуризъмÊ 
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 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,ÊОБВИНЯЕМИÊИÊОСЪДЕНИÊЛИЦА 

ПРЕЗÊ2021ÊГОДИНАÊВÊОБЛАСТÊЯМБОЛ 

 

ПрезÊ2021Êг.ÊвÊобластÊЯмболÊсаÊприключилиÊделатаÊзаÊ1Ê007ÊизвършениÊпрестъпления.ÊДелатаÊзаÊ371ÊотÊтяхÊсаÊ
завършилиÊсÊефективноÊосъждане,ÊзаÊ498Ê-ÊсÊусловноÊосъждане,ÊзаÊ19Ê-ÊсÊоправдаване,ÊзаÊ11Ê-ÊсÊпрекратяване,ÊаÊзаÊ108Ê
-ÊсÊосвобождаванеÊотÊнаказание. 

СÊосъдителниÊприсъдиÊ(ефективниÊиÊусловни)ÊсаÊприключилиÊделатаÊзаÊ869ÊизвършениÊпрестъпления. 

ПрезÊ2021Êг.ÊвÊобластÊЯмболÊобвиняемиÊсаÊбилиÊ1Ê016Êлица,ÊотÊкоито: 

сÊефективнаÊосъдителнаÊприсъдаÊсаÊприключилиÊделатаÊнаÊ363Êлица,ÊилиÊ35.7%Êот 

общияÊбройÊнаÊобвиняемите; 

условноÊосъдениÊсаÊ512ÊлицаÊ(50.4%); 

освободениÊотÊнаказателнаÊотговорностÊсаÊ110ÊлицаÊ(10.8%); 

оправданиÊсаÊ21ÊобвиняемиÊлицаÊ(2.1%); 

прекратениÊсаÊделатаÊнаÊ10ÊлицаÊ(1.0%). 

 

Фиг.Ê1.ÊПрестъпления,ÊзавършилиÊсÊосъждане,ÊиÊосъдениÊлица 

вÊобластÊЯмболÊпрезÊпериодаÊ2017Ê-Ê2021Êгодина 
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БроятÊнаÊосъденитеÊлицаÊсÊвлезлиÊвÊсилаÊприсъдиÊпрезÊ2021Êг.ÊеÊ875.Ê 

Престъпления,Ê завършилиÊ сÊ осъждане,Ê иÊ осъдениÊ лицаÊ поÊ главиÊ отÊНаказателнияÊ кодексÊ (НК)Ê иÊ някоиÊ
видовеÊпрестъпления 

ВÊструктуратаÊнаÊосъденитеÊлицаÊпрезÊ2021Êг.ÊпоÊвидовеÊпрестъпленияÊÊнай-голямÊеÊброятÊсаÊосъденитеÊзаÊобщоопасниÊ
престъпленияÊ-Ê305Êлица,ÊилиÊ34.9%ÊотÊобщияÊбройÊнаÊосъденитеÊвÊобластÊЯмбол.ÊОсъдениÊзаÊпрестъпленияÊпротивÊ
дейносттаÊнаÊдържавниÊоргани,ÊобществениÊорганизации,ÊиÊлица,ÊизпълняващиÊпубличниÊфункцииÊ-Ê231ÊлицаÊ
(26.4%).ÊОтÊтяхÊзаÊнезаконноÊпреминаванеÊпрезÊграницатаÊнаÊстранатаÊ(чл.Ê279ÊотÊНК)ÊсаÊосъдениÊ216Êлица.ÊОсъдениÊзаÊ
престъпленияÊпротивÊсобственосттаÊ-ÊсаÊ225Êлица,ÊилиÊ25.7%. 

ÊНаказаниетоÊ„лишаванеÊотÊсвобода”ÊеÊналоженоÊнаÊ688ÊдушиÊ(78.6%)ÊотÊобщияÊбройÊнаÊосъденитеÊлицаÊсÊвлязлаÊ
вÊсилаÊприсъдаÊпрезÊ2021Êг.ÊвÊобластÊЯмбол.ÊОтÊтяхÊ469ÊлицаÊ(53.6%ÊотÊлишенитеÊотÊсвобода)ÊсаÊосъдениÊнаÊ„лишаванеÊотÊ
свободаÊдоÊ6Êмесеца”.ÊНаказаниетоÊ„пробация”ÊеÊналоженоÊнаÊ135ÊлицаÊ(15.4%),ÊсÊ„глоба”ÊсаÊнаказаниÊ40ÊлицаÊ(4.6%),ÊаÊсÊ
„общественоÊпорицание“Ê12ÊлицаÊ(1.4%). 

РазпределениетоÊнаÊосъденитеÊлицаÊпоÊполÊиÊвъзрастÊеÊследното: 

ОсъденитеÊмъжеÊсаÊ811Ê(92.7%),ÊаÊосъденитеÊжениÊ-Ê64Ê(7.3%); 

Най-голямÊеÊброятÊнаÊосъденитеÊотÊвъзрастоватаÊгрупаÊ18Ê-Ê24ÊгодиниÊ -Ê274Êлица,ÊилиÊ31.3%ÊотÊобщияÊбройÊнаÊ
осъдените; 

 

ОсъденитеÊнепълнолетниÊлицаÊ(14Ê-Ê17Êгодини)ÊсаÊ61,ÊилиÊ7.0%ÊотÊвсичкиÊосъдени. 
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МетодологичниÊбележки 

 

СтатистическитеÊданниÊзаÊпрестъпленията,ÊзавършилиÊсÊосъждане,ÊиÊосъденитеÊлицаÊсÊвлезлиÊвÊсилаÊ
присъдиÊ саÊ наÊ базатаÊ наÊ годишниÊ данни,Ê получаваниÊ отÊ окръжните,Ê районнитеÊ иÊ военнитеÊ съдилищаÊ иÊ отÊ
СпециализиранияÊнаказателенÊсъд. 

ОбектÊ наÊ наблюдениеÊ еÊ дейносттаÊ наÊ районните,Ê окръжните,Ê военнитеÊ съдилищаÊ иÊ наÊ
СпециализиранияÊнаказателенÊсъдÊпоÊнаказателнитеÊделаÊотÊобщ,ÊчастенÊиÊадминистративенÊхарактер.Ê 

ЕдинициÊнаÊнаблюдениеÊсаÊпрестъпленията,ÊзавършилиÊсÊосъжданеÊиÊосъденитеÊлицаÊсÊвлезлиÊвÊсилаÊ
присъди. 

ВÊ брояÊ наÊ престъплениятаÊ иÊ осъденитеÊ лицаÊ заÊ даденаÊ отчетнаÊ годинаÊ сеÊ включватÊ тези,Ê наÊ коитоÊ
присъдатаÊеÊвлязлаÊвÊсилаÊпрезÊсъщатаÊгодина. 

ВÊ брояÊ наÊ обвиняемитеÊ лицаÊ сеÊ включватÊ осъдените,Ê условноÊ осъдените,Ê оправданите,Ê освободенитеÊ отÊ
наказаниеÊиÊлицата,ÊнаÊкоитоÊделатаÊсаÊпрекратени. 

ВÊброяÊнаÊосъденитеÊлицаÊсеÊвключватÊвсичкиÊосъдениÊлицаÊнаÊнякаквоÊнаказание,ÊвключителноÊиÊусловноÊ
осъдените. 

ВÊброяÊнаÊпрестъпленията,ÊзавършилиÊсÊосъжданеÊсеÊвключватÊвсичкиÊпрестъпления,ÊзавършилиÊсÊосъждане,Ê
независимоÊдалиÊсаÊизвършениÊотÊедноÊилиÊповечеÊлица. 

ВъзрасттаÊ наÊ осъденитеÊ лицаÊ еÊ посоченаÊ вÊ навършениÊ годиниÊ къмÊ моментаÊ наÊ извършванеÊ наÊ
престъплението. 

НепълнолетниÊсаÊнавършилитеÊ14Êгодини,ÊноÊненавършилиÊ18ÊгодиниÊлица. 

ПълнолетниÊсаÊлицатаÊнаÊвъзрастÊ18ÊиÊповечеÊгодини. 

ОсъденитеÊнепълнолетниÊлицаÊсеÊвключватÊвÊобщияÊбройÊнаÊосъденитеÊлица. 

СъгласноÊчленÊ31,Êал.Ê1ÊиÊ2ÊотÊНКÊнаказателноотговорноÊеÊпълнолетноÊлице,ÊнавършилоÊ18-годишнаÊвъзраст,Ê
коетоÊ вÊ състояниеÊ наÊ вменяемостÊ извършиÊ престъпление.Ê НепълнолетноÊ лицеÊ -Ê навършилоÊ 14Ê години,Ê ноÊ
ненавършилоÊ18Êгодини,ÊеÊнаказателноотговорно,ÊакоÊеÊмоглоÊдаÊразбираÊсвойствотоÊиÊзначениетоÊнаÊдеяниетоÊиÊдаÊ
ръководиÊпостъпкитеÊси. 

ДаннитеÊ заÊ престъпленията,Ê завършилиÊ сÊ осъждане,Ê иÊ осъденитеÊ лицаÊ саÊ получениÊ наÊ основатаÊ наÊ
информацияÊ отÊ изследванияÊ наÊ НационалнияÊ статистическиÊ институтÊ иÊ данниÊ отÊ административенÊ източникÊ -Ê
ЕдиннатаÊинформационнаÊсистемаÊзаÊпротиводействиеÊнаÊпрестъпносттаÊ(ЕИСПП). 

ПовечеÊ информацияÊ иÊ данниÊ отÊ изследванетоÊ „Престъпления,Ê обвиняемиÊ иÊ осъдениÊ лица“Ê саÊ достъпниÊ вÊ
ИнформационнаÊ системаÊ ИНФОСТАТÊ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=56)Ê иÊ наÊ сайтаÊ наÊ НСИÊ
(www.nsi.bg),ÊразделÊ„ПравосъдиеÊиÊпрестъпност“. 
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ПрезÊюниÊ2022Êг.ÊсеÊотчитаÊзаÊпореденÊмесецÊнамалениеÊ
вÊброяÊнаÊрегистриранитеÊбезработниÊвÊбюратаÊпоÊтрудаÊ
отÊЯмболскаÊобластÊ-ÊвÊкраяÊнаÊмесецаÊтеÊсаÊ2247ÊиÊ
саÊ съсÊ 146Ê душиÊ (6,1%)Ê по-малкоÊ отÊ безработнитеÊ вÊ
краяÊ наÊ м.Ê май.Ê БезработнитеÊ презÊ юниÊ 2022Ê саÊ по-
малкоÊсÊ385ÊдушиÊ(сÊ15%)ÊвÊсравнениеÊсъсÊсъщияÊмесецÊ
наÊ м.г.,Ê когатоÊ порадиÊ епидемичнатÊ обстановкаÊ безра-
ботнитеÊбяхаÊ2632Êдуши. 

РавнищетоÊ наÊ регистриранаÊ безработицаÊ еÊ 4.0Ê%Ê иÊ вÊ
сравнениеÊсÊмайÊ2022Êг.ÊстойносттаÊнаÊпоказателяÊÊспа-
даÊсÊ0.3Êп.п. 

ХарактернотоÊзаÊм.юниÊ2022Êг.ÊсаÊзаконодателнитеÊпро-
мени,ÊкоитоÊпозволихаÊрегистрациятаÊкатоÊтърсещиÊра-
ботаÊлицаÊвÊбюратаÊпоÊтрудаÊнаÊчужденцитеÊсÊпредоста-
венаÊ временнаÊ закрилаÊ –Ê разселениÊ лицаÊ отÊ УкрайнаÊ
следÊ 24.02.2022Ê г.Ê вÊ резултатÊ наÊ военнияÊ конфликт.Ê ВÊ
бюратаÊпоÊтрудаÊотÊЯмболскаÊобластÊнямаÊрегистрираниÊ
презÊм.юниÊлицаÊсÊвременнаÊзакрила. 

 

НамалениеÊ наÊ брояÊ наÊ регистриранитеÊ безработниÊ презÊ
юниÊ имаÊ вÊ четириÊ общиниÊ отÊ областта:Ê ЯмболÊ (съсÊ 103Ê
души),Ê ЕлховоÊ (сÊ 27);Ê ТунджаÊ (сÊ 13)Ê иÊ БоляровоÊ (съсÊ 7Ê
души).ÊСамоÊвÊобщинаÊСтралджаÊимаÊлекоÊувеличениеÊ-ÊсÊ
4Êдуши. 

 

Ê 

ПрезÊюниÊ2022Êг.ÊбезработнитеÊотÊнаблюдаванитеÊуязви-
миÊгрупиÊнаÊпазараÊнаÊтрудаÊиматÊследнияÊдялÊотÊобщияÊ
бройÊнаÊрегистираните:ÊмладежиÊдоÊ24Êг.Ê–Ê3,9%,Ê87Êли-
ца;ÊмладежиÊдоÊ29Êг.Ê–Ê10,3%,Ê231Êлица;ÊпродължителноÊ
безработниÊ–Ê26,3%,Ê591Êлица;ÊлицаÊбезÊквалификацияÊ–Ê
63,3%,Ê1423;ÊлицаÊ сÊ основноÊиÊпо-нискоÊ образованиеÊ–Ê
47,2%,Ê1060,ÊлицаÊсÊуврежданияÊ–Ê6,7%,Ê151. 

Регистрирана безработица 

Данни по общини 

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА В ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ, ЮНИ 2022 Г.  

*ÊРавнищетоÊнаÊбезработицаÊсеÊопределяÊ
катоÊдялÊнаÊрегистриранитеÊбезработниÊ
лицаÊотÊикономическиÊактивнотоÊ
населениеÊнаÊвъзрастÊ15-64Êг.,ÊустановеноÊ
приÊПреброяванеÊ2011Êг. 
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ПрезÊмесецÊюниÊ340ÊлицаÊсаÊсеÊрегистриралиÊзаÊползванеÊнаÊпос-
редническиÊуслугиÊкатоÊбезработниÊвÊбюратаÊпоÊтрудаÊотÊобластта,Ê
кoeтоÊеÊсÊ20ÊдушиÊпо-малкоÊвÊсравнениеÊсÊпредходнияÊмесец,ÊкактоÊ
иÊсÊ20%Êпо-малкоÊотÊноворегистриранитеÊпрезÊюниÊ2021Êг.Ê(сÊ83Êд.),Ê
когатоÊ иÊ равнищетоÊ наÊ безработицаÊ бешеÊ по-високоÊ годинаÊ следÊ
стартаÊнаÊепидемиятаÊотÊCOVID-19. 

СекторнотоÊ разпределениеÊ наÊ новорегистриранитеÊ споредÊ послед-
натаÊимÊместоработаÊпоказва,ÊчеÊнай-голямÊбройÊидватÊотÊсекторитеÊ
ПреработващаÊ промишленостÊ (18%);Ê Търговия,Ê ремонтÊ наÊ автомо-
билиÊ иÊ мотоциклетиÊ (15%);Ê ДържавноÊ управлениеÊ (7%);Ê Селско,Ê
горскоÊиÊрибноÊстопанствоÊ(4%);ÊАдминистративниÊиÊспомагателниÊ
дейностиÊ (4%);Ê ХуманноÊ здравеопазванаÊ иÊ социалнаÊ работаÊ
(4%);ХотелиерствоÊиÊресторантьорствоÊ(4%);ÊСтроителствоÊ(3%). 

 

 

ЗапочналитеÊ работаÊ безработниÊ презÊ юниÊ саÊ 286Ê илиÊ сÊ 3Ê повечеÊ
спрямоÊмай.ÊВÊсравнениеÊсъсÊсъщияÊмесецÊнаÊпредходнатаÊгодинаÊтеÊ
саÊсъсÊ114ÊдушиÊпо-малко. 

ЗапочналитеÊработаÊнаÊсубсидираниÊработниÊместаÊсаÊ77Êдуши,ÊсÊ5Ê
душиÊповечеÊотÊм.майÊ(72),ÊкатоÊ47ÊотÊтяхÊсаÊвключениÊпоÊсхемиÊнаÊ
ОперативнаÊпрограмаÊ„РазвитиеÊнаÊчовешкитеÊресурси”,ÊосновноÊпоÊ
схемаÊ „ЗаетостÊ заÊ теб”Ê (45Ê души),Ê кактоÊ иÊ поÊ 1Ê лицеÊ поÊ схемиÊ
„МладежкаÊзаетост“ÊиÊ„РодителиÊвÊзаетост“.ÊДругиÊ30ÊбезработниÊсаÊ
включениÊвÊпрограмиÊиÊнасърчителниÊмеркиÊзаÊзаетост,Êфинансира-
ниÊотÊдържавнияÊбюджетÊпоÊЗаконаÊзаÊнасърчаванеÊнаÊзаетостта. 

ЗаявенитеÊработниÊместаÊнаÊпървичнияÊпазарÊнаÊтрудаÊпрезÊюниÊсаÊ
360Ê–Ê съсÊ 126Ê повечеÊ отÊ предходнияÊ месецÊ иÊ сÊ 31Ê повечеÊ отÊюниÊ
2021Êг.ÊНай-голямÊдялÊсвободниÊработниÊместаÊсаÊзаявениÊвÊсекто-
ритеÊДържавноÊуправлениеÊ (34%);ÊСтроителствоÊ (14%);ÊТърговия,Ê
ремонтÊ наÊ автомобилиÊ иÊ мотоциклетиÊ (10%);Ê ОбразованиеÊ (10%);Ê
ХотелиерствоÊиÊресторантьорствоÊ(8%);ÊАдминистративниÊиÊспома-
гателниÊдейностиÊ(7%);ÊПреработващаÊпромишленостÊ(5%).Ê 

Най-многоÊработниÊместаÊсаÊобявениÊзаÊпозициите:ÊобщÊработник;Ê
работникÊподдръжка;Êпродавач-консултант;ÊработникÊозеленяване;Ê
салоненÊ управител;Ê машиненÊ операторÊ –Ê производствоÊ наÊ тестениÊ
изделия;Êготвач;ÊработникÊвÊстроителствотоÊиÊдр. 

Входящ поток безработни лица 

Обявени свободни работни места и започнали работа 
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ПРОЕКТ „СОЛИДАРНОСТ“ В ПОДКРЕПА НА УКРАИНСКИТЕ ГРАЖДАНИ 

 

 

 

 

НаÊ06ÊюниÊ2022Êг.ÊАгенциятаÊпоÊзаетосттаÊобявиÊстартаÊнаÊПроектÊ„Солидарност“,ÊкойтоÊвключваÊизцялоÊдейнос-
тиÊзаÊподпомаганеÊнаÊхоратаÊсъсÊстатутÊнаÊвремененнаÊзакрилаÊ–ÊсубсидиранеÊнаÊработниÊместаÊ(минималнаÊработ-
наÊзаплатаÊиÊдължимиÊвноскиÊзаÊсметкаÊнаÊработодателя)ÊзаÊсрокÊдоÊ3ÊмесецаÊсÊопцияÊприÊзапазванеÊнаÊработнотоÊ
мястоÊдаÊсеÊизплатятÊосигуровкитеÊзаÊсметкаÊнаÊработодателяÊзаÊдопълнителенÊпериод,ÊравенÊнаÊсубсидирания.ÊРа-
ботодателятÊможеÊдаÊопределиÊиÊсвоиÊслужителиÊзаÊментори,ÊкоитоÊдаÊподпомагатÊназначенитеÊлицаÊзаÊпериодÊдоÊ3Ê
месецаÊ(средстваÊзаÊвъзнаграждениеÊ-Ê½ÊотÊМРЗ). 

ЧрезÊработодателитеÊнаÊнаетитеÊлицаÊщеÊсеÊизплащаÊиÊинтеграционнаÊдобавкаÊзаÊнастаняване,ÊвключващаÊразходиÊ
заÊнаем,ÊрежийниÊразходиÊиÊинтернетÊзаÊпериодÊдоÊтриÊмесецаÊвÊразмерÊнаÊ356,00Êлв.ÊнаÊмесецÊзаÊедноÊлице.Ê 

ЦелтаÊнаÊпроектаÊеÊдаÊсеÊокажеÊнавременнаÊподкрепаÊзаÊбързаÊинтеграцияÊнаÊпазараÊнаÊтрудаÊнаÊразселениÊлицаÊотÊ
Украйна,ÊпристигналиÊвÊБългарияÊследÊ24.02.2022Êг.ÊПроектътÊсеÊфинансиранÊчрезÊОперативнаÊпрограмаÊ„РазвитиеÊ
наÊчовешкитеÊресурси”Ê2014-2020.ÊЛицата,ÊкоитоÊмогатÊдаÊсеÊвключатÊвÊпроектÊ„Солидарност”,ÊтрябваÊдаÊсаÊполу-
чилиÊ временнаÊ закрилаÊ вÊ РепубликаÊБългарияÊ (даÊ иматÊ издаденаÊ регистрационнаÊ картаÊ наÊ чужденецÊ сÊ временнаÊ
закрилаÊотÊДържавнатаÊагенцияÊзаÊбежанците)ÊиÊдаÊсаÊрегистрираниÊвÊдирекцииÊ„БюроÊпоÊтруда”. 

ПриемътÊ наÊ заявкиÊ поÊ проектÊ „Солидарност”Ê еÊ електроненÊ наÊ сайтаÊ наÊ АгенцияÊ поÊ заетосттаÊ иÊ стартираÊ наÊ
06.06.2022Êг.ÊПрезÊюниÊвÊбюратаÊпоÊтрудаÊотÊобластÊЯмболÊнямаÊпостъпилиÊзаявкиÊпоÊпроекта. 

 

ПодробнаÊинформацияÊзаÊвсичкиÊмеркиÊзаÊподкрепаÊиÊнасърчаванеÊнаÊзаетосттаÊеÊпубликуванаÊнаÊофициал-
нияÊсайтÊнаÊАгенцияÊпоÊзаетостта. 

ДирекцияÊ„РегионалнаÊслужбаÊпоÊзаетостта“Ê-ÊБургас 
Бул.Ê„ЯнкоÊКомитов“Ê№3,Êет.6 
056Ê81Ê29Ê78 
rsz200@mbox.contact.bg 
 
www.az.government.bg 
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КултуренÊкалендарÊнаÊобластÊЯмболÊпрезÊавгустÊ2022Êг. 

Дата Място Култур-
наÊпроя-
ва 

Организатор/
и 

ЗаÊконтак-
ти 

01ÊавгустÊ с.ÊДряново 

общинаÊ
„Тунджа“Ê 

ТрадиционенÊ
ИлинденскиÊ съ-
борÊ 

ОбщинаÊ„Тунджа“ 

КметствоÊнаÊс.ÊДряново 

НародноÊ читалищеÊ
„Светлина-2004“Ê 

046/661Ê565/344 

046/684Ê316 

 

0895434711Ê 

03ÊавгустÊ ГрадÊЯмболÊ 75Ê годиниÊ отÊ
рождениетоÊ наÊ
ДинкаÊИлковаÊ 

ДружествоÊнаÊписателитеÊ–Ê
Ямбол, 

РегионалнаÊбиблиотекаÊ
„Г.С.Раковски“Ê 

jam_lib@yahoo.com 

ТенкоÊТенев 

0889955227Ê 

09ÊавгустÊ ГрадÊЯмболÊ 85ÊгодиниÊотÊ
рождениетоÊнаÊ
доц.к.м.н.ÊНико-
лайÊНедковÊ 

РегионалнаÊ библиотекаÊ
„Г.С.Раковски“Ê 

jam_lib@yahoo.com 

 

12ÊавгустÊ ГрадÊЯмболÊ МеждународенÊ
денÊнаÊмладежтаÊ 

ОбщинаÊЯмбол 

Културно-информационенÊ
центърÊ„Безистен“Ê 

yambol@yambol.bg 

046/681Ê221 

Bezis-
ten.yambol@gmail.com 

046/610Ê066Ê 

18ÊавгустÊ ГрадÊЯмболÊ ЧестванеÊ наÊ 119Ê
годиниÊ отÊ избух-
ванетоÊ наÊ Илин-
денско-
Преображенско-
тоÊвъстаниеÊ 

ОбщинаÊЯмбол 

ДружествоÊ„Тракия“Ê–ÊЯм-
болÊ 

yambol@yambol.bg 

046/681Ê221 

МихаилÊВълов 

0888933844Ê 

26ÊавгустÊ ГрадÊЯмболÊ 70Ê годиниÊ отÊ
рождениетоÊ наÊ
БорисÊЯневÊ 

ДружествоÊнаÊписателитеÊ–Ê
Ямбол, 

РегионалнаÊбиблиотекаÊ
„Г.С.Раковски“Ê 

jam_lib@yahoo.com 

ТенкоÊТенев 

0889955227Ê 

августÊ ГрадÊЯмболÊ ЛятнаÊизложбаÊ ПредставителствоÊнаÊСъюзаÊ
наÊбългарскитеÊхудожнициÊ

–ÊЯмбол 

ОбщинаÊЯмболÊ 

ПетърÊТепсизов 

0877318261 

yambol@yambol.bg 

046/681Ê221Ê 

августÊ СелоÊТърнава 

общинаÊ
„Тунджа“Ê 

ПразникÊ наÊ селоÊ
ТърнаваÊ 

НародноÊчиталищеÊ„Зора-
1928“,Êс.ÊТърнава 

КметствоÊс.ÊТърнаваÊ 

899580372Ê 



 

 

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  

ИНФОРМАЦИОНЕНÊБЮЛЕТИН 
 

ОБЛАСТНАÊАДМИНИСТРАЦИЯÊЯМБОЛ 
Ямбол,Êул.Ê„ЖоржÊПапазов“Ê№18 

Тел:Ê046Ê686814 
e-mail:Êregion@yambol.government.bg 

www.yambol.government.bg 

Ре-

каÊТунджа,Êс.ÊКоневец 


