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ПрограмаÊ „РазвитиеÊ наÊ човешкитеÊ ресурси“Ê (2021-2027)Ê еÊ официалноÊ одобренаÊ отÊ
ЕвропейскатаÊ комисияÊ иÊ еÊ първатаÊ програмаÊ вÊ България,Ê коятоÊ получиÊ „зеленаÊ
светлина“Ê отÊ Брюксел.Ê ПРЧРÊ (2021-2027)Ê еÊ съфинансиранаÊ отÊ ЕвропейскияÊ социаленÊ
фондÊ+ÊиÊ националнияÊбюджет.ÊБюджетътÊ наÊ програматаÊеÊвÊразмерÊнаÊ повечеÊотÊ3,8Ê
млрд.Êлв.,ÊсÊкоитоÊсеÊочакваÊдаÊбъдатÊподкрепениÊнадÊ740Ê000ÊдушиÊвÊБългария. 

ЧрезÊ изпълнениетоÊ наÊ ПрограмаÊ „РазвитиеÊ наÊ човешкитеÊ ресурси“Ê щеÊ бъдеÊ
предоставенаÊподкрепаÊзаÊразвитиеÊнаÊработнатаÊсилаÊвÊБългарияÊиÊпреодоляванеÊнаÊ
предизвикателстватаÊ предÊ пазараÊ наÊ труда.Ê ВÊ следващитеÊ седемÊ годиниÊ щеÊ бъдатÊ
реализираниÊмерки,ÊсÊкоитоÊщеÊбъдатÊосигурениÊповечеÊвъзможностиÊзаÊповишаванеÊнаÊ
квалификацията,ÊзнаниятаÊиÊумениятаÊнаÊзаетите.ÊНай-уязвимитеÊгрупиÊвÊобществотоÊ-Ê
безработни,Ê хораÊ сÊ увреждания,Ê хора,Ê живеещиÊ вÊ бедност,Ê деца,Ê възрастни,Ê
представителиÊнаÊромскатаÊобщностÊщеÊполучатÊподкрепаÊзаÊпълноценноÊвключванеÊвÊ
икономическияÊиÊсоциалнияÊживотÊнаÊстраната. 

ПоÊ ПРЧРÊ щеÊ бъдеÊ оказанаÊ подкрепаÊ наÊ уязвимитеÊ хораÊ иÊ технитеÊ семейства.Ê
ПодкрепатаÊщеÊбъдеÊкомплекснаÊ-ÊотÊеднаÊстранаÊщеÊбъдатÊсъздаваниÊвъзможностиÊзаÊ
професионалнаÊреализация,ÊаÊотÊдругаÊ-ÊщеÊбъдеÊподобренÊдостъпътÊимÊдоÊкачествениÊ
социалниÊиÊздравно-социалниÊуслуги.ÊСоциално-икономическатаÊинтеграцияÊнаÊхоратаÊвÊ
неравностойноÊ положениеÊ щеÊ бъдеÊ насърчаванаÊ чрезÊ увеличаванеÊ обхватаÊ иÊ
качествотоÊ наÊ предоставянитеÊ услуги.Ê ПланираноÊ еÊ идентифициранеÊ наÊ
индивидуалнитеÊнуждиÊнаÊвсекиÊнуждаещÊсеÊиÊизготвянеÊнаÊпрофилиÊсÊнай-подходящитеÊ
заÊ съответнияÊ човекÊ мерки.Ê СÊ европейскиÊ средстваÊ щеÊ бъдатÊ предоставяниÊ услугиÊ иÊ
качественаÊгрижаÊвÊобщносттаÊилиÊвÊдомашнаÊсреда. 

ЗаÊ първиÊ пътÊ „МладежкатаÊ заетост“Ê еÊ отделенаÊ вÊ самостоятеленÊ приоритетÊ вÊ
програмата.Ê СÊ бюджетÊ отÊ надÊ 735Ê млн.Ê лв.Ê щеÊ бъдатÊ реализираниÊ меркиÊ заÊ
идентифициране,Ê информиранеÊ иÊ мотивиранеÊ наÊ неактивниÊ младежи,Ê включванеÊ вÊ
заетост,Êстажуване,Êчиракуване,ÊобученияÊиÊподкрепаÊприÊпърваÊработа.ÊИндивидуаленÊ
подходÊ иÊ комплекснаÊ подкрепаÊ щеÊ бъдеÊ оказанаÊ иÊ заÊ младежитеÊ вÊ неравностойноÊ
положениеÊ наÊ пазараÊ наÊ труда.Ê ОсновнатаÊ целÊ наÊ меркитеÊ щеÊ бъдеÊ улесняванеÊ наÊ
преходаÊотÊобразованиеÊкъмÊзаетост. 

ОбщоÊ20Êмлн.Êлв.ÊотÊПрограмаÊ„РазвитиеÊнаÊчовешкитеÊресурси“Ê(2021-2027)ÊщеÊбъдатÊ
насочениÊкъмÊпроектиÊзаÊсоциалноÊекспериментиране,ÊизпитванеÊиÊприлаганеÊнаÊ
социалниÊиновацииÊвÊобласттаÊнаÊпазараÊнаÊтрудаÊиÊнаÊсоциалнотоÊвключване.ÊСÊчастÊ
отÊсредстватаÊщеÊбъдеÊнасърченоÊизпитванетоÊиÊоценяванетоÊнаÊиновативнитеÊ
решения,ÊпредиÊприлаганетоÊимÊвÊпо-голямÊмащаб.ÊПредприятиятаÊнаÊсоциалнатаÊиÊ
солидарнаÊикономикаÊмогатÊдаÊиграятÊключоваÊроляÊзаÊпостиганетоÊнаÊсоциалниÊ
иновации.ÊЧрезÊПРЧРÊщеÊбъдеÊподкрепенаÊдейносттаÊнаÊКомпетентностенÊцентърÊзаÊ
социалниÊиновации.ÊПоÊтозиÊначинÊщеÊбъдеÊподпомогнатоÊразвитиетоÊнаÊсоциалниÊ
иновацииÊвÊпредприятиятаÊнаÊсоциалнатаÊиÊсолидарнаÊикономика. 
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ЕКÊодобриÊПрограмаÊ„РазвитиеÊнаÊчовешкитеÊресурси“Ê
заÊпрограменÊпериодÊ2021-2027Êг. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ОсновниятÊ приоритетÊ вÊ работатаÊ наÊ МинистерствотоÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ презÊ
следващитеÊмесециÊщеÊбъдеÊограничаванетоÊнаÊнегативнитеÊвъздействияÊвърхуÊпазараÊнаÊтрудаÊиÊ
подобряванетоÊнаÊжизненотоÊравнищеÊнаÊнаселениетоÊиÊуязвимитеÊгрупи“.ÊТоваÊказаÊслужебниятÊ
заместникÊ министър-председателÊ поÊ социалнитеÊ политикиÊ иÊ министърÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ
политикаÊЛазарÊЛазаровÊпоÊвремеÊнаÊприеманетоÊнаÊпостаÊотÊминистърÊГеоргиÊГьоков. 

„ДействиятаÊниÊщеÊсаÊнасочениÊкъмÊусъвършенстванеÊнаÊполитикитеÊзаÊповишаванеÊравнищетоÊнаÊ
заетостÊ сÊ акцентÊ върхуÊ неизползванияÊ ресурсÊ наÊ трудовияÊ пазарÊ –Ê неактивнитеÊ лица.Ê ЩеÊ сеÊ
стремимÊ къмÊ последователностÊ иÊ надгражданеÊ наÊ прилаганитеÊ политикиÊ иÊ меркиÊ вÊ тазиÊ сфера“,Ê
заявиÊминистърÊЛазаров. 

КатоÊ приоритетÊ вÊ предстоящатаÊ сиÊ работаÊ тойÊ посочиÊ ощеÊ повишаванетоÊ наÊ контролаÊ върхуÊ
спазванетоÊ наÊ трудовотоÊ законодателство,Ê кактоÊ иÊ усъвършенстванетоÊ наÊ систематаÊ заÊ социалноÊ
подпомагане.Ê „ЩеÊ положимÊ усилияÊ даÊ надградимÊ целенасоченатаÊ подкрепаÊ къмÊ уязвимитеÊ
гражданиÊ-Êвъзрастните,ÊхоратаÊсÊуврежданияÊиÊсемействатаÊсÊдеца“,ÊподчертаÊЛазарÊЛазаров. 

КатоÊ важнаÊ частÊ отÊ предстоящатаÊ работаÊ наÊ министерствотоÊ тойÊ посочиÊ изпълняванетоÊ наÊ
ангажиментите,ÊсвързаниÊсÊреализиранетоÊнаÊреформитеÊиÊмеркитеÊпоÊПланаÊзаÊвъзстановяванеÊиÊ
устойчивост.Ê„ЩеÊпродължимÊдаÊразвивамеÊвсичкиÊполитикиÊвÊдиалогÊиÊсътрудничествоÊсÊвсичкиÊ
социалниÊпартньори“,ÊдобавиÊминистърÊЛазарÊЛазаров. 

„ПредизвикателстватаÊ вÊ социалнатаÊ политикаÊ саÊ сериозни,Ê трудноÊ сеÊ вървиÊ напред.Ê НиеÊ
направихмеÊважниÊкрачкиÊ–ÊочаквамÊотÊслужебнотоÊправителствоÊдаÊпродължиÊвÊсъщатаÊпосокаÊвÊ
подкрепаÊнаÊбългарскитеÊграждани“,ÊказаÊГеоргиÊГьоков.ÊТойÊподчерта,ÊчеÊпрезÊпоследнитеÊседемÊ
месецаÊМинистерствотоÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊеÊпостигналоÊвисокиÊрезултатиÊвÊработатаÊ
сиÊиÊсеÊеÊсправилоÊсÊпредизвикателстватаÊнаÊсложнатаÊполитическаÊиÊздравнаÊобстановка. 
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ВицепремиерътÊЛазаров:ÊОсновнитеÊмиÊприоритетиÊщеÊ
саÊпазарътÊнаÊтрудаÊиÊподобряванеÊнаÊжизненотоÊ

равнищеÊнаÊнаселението 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЕвропейскатаÊкомисияÊодобриÊПрограматаÊзаÊхраниÊиÊосновноÊматериалноÊподпомаганеÊ2021Ê–Ê
2027Êг.,ÊчрезÊкоятоÊБългарияÊщеÊполучиÊфинансиранеÊвÊразмерÊнаÊ411,7 млн.Êлв.ÊСредстватаÊсаÊзаÊ
осигуряванеÊ наÊ подкрепаÊ наÊ най-уязвимитеÊ групи,Ê живеещиÊ вÊ бедностÊ иÊ дълбокаÊ социалнаÊ
изолация. ТакаÊ дветеÊ програмиÊ наÊМинистерствотоÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политика,Ê коитоÊ сеÊ
съфинансиратÊ отÊ ЕвропейскияÊ социаленÊ фондÊ плюсÊ -Ê заÊ храниÊ иÊ заÊ развитиеÊ наÊ човешкитеÊ
ресурси,Ê саÊ първите,Ê коитоÊ стартиратÊ официалноÊ уÊ насÊ иÊ сеÊ съфинансиратÊ отÊ ЕвропейскияÊ
социаленÊфондÊ+. 
  
СÊ договоренитеÊ дваÊ пътиÊ повечеÊ средстваÊ вÊ сравнениеÊ сÊ приключилияÊ програменÊ периодÊ
подкрепатаÊщеÊбъдеÊразширенаÊзначително.ÊГодишноÊщеÊбъдатÊраздаваниÊоколоÊ350Ê000ÊпакетиÊ
сÊ познатитеÊ отÊ първияÊ програменÊ периодÊ хранителниÊ продуктиÊ иÊ ощеÊ толковаÊ сÊ хигиенниÊ
материали,Ê коитоÊ саÊ новÊ видÊ подпомагане.Ê ЗапазваÊ сеÊ предоставянетоÊ целогодишноÊ наÊ топълÊ
обядÊзаÊоколоÊ50Ê000ÊуязвимиÊлицаÊсредномесечно. 
  
ВÊновата програмаÊфокусътÊеÊпоставенÊвърхуÊподкрепатаÊза децата.ÊБебешкиÊпродуктиÊотÊпърваÊ
необходимостÊ щеÊ получатÊ семействатаÊ наÊ 10Ê 000Ê новородени.Ê ВаучериÊ заÊ детскаÊ кухняÊ саÊ
предвидениÊзаÊощеÊ10Ê000ÊдецаÊотÊ10ÊмесецаÊдоÊ3Êгодини. 
  

ПредвиждаÊсеÊразличнитеÊвидовеÊподкрепаÊдаÊдостигнатÊобщоÊдоÊнадÊ600Ê000Êлица,ÊкоитоÊсаÊвÊ
невъзможностÊ даÊ осигурятÊ своитеÊ иÊ наÊ децатаÊ сиÊ основниÊ жизнениÊ потребности.Ê
БенефициентитеÊпоÊПрограматаÊзаÊхраниÊсаÊзадължениÊдаÊпредоставятÊнаÊподпомогнатитеÊлицаÊ
съпътстващиÊ меркиÊ следÊ оценкаÊ наÊ индивидуалнитеÊ имÊ потребност.Ê ЧрезÊ включванетоÊ имÊ вÊ
заетост,ÊвÊобучения,ÊосигуряванеÊнаÊдостъпÊдоÊсоциалниÊуслуги,ÊздравниÊгрижиÊиÊдр.,ÊсеÊцелиÊдаÊ
сеÊ постигнеÊ трайноÊ преодоляванеÊ наÊ бедносттаÊ иÊ социалнатаÊ изолацияÊ иÊ такаÊ даÊ сеÊ осигуриÊ
устойчивостÊ иÊ ефективностÊ наÊ Програмата.Ê СъпътстващитеÊ меркиÊ саÊ насочениÊ иÊ къмÊ
осигуряванеÊнаÊусловияÊзаÊравенÊстартÊиÊранноÊдетскоÊразвитиеÊзаÊвсичкиÊдеца,ÊчрезÊподкрепаÊнаÊ
семейства,ÊкоитоÊизпитватÊзатрудненияÊдаÊсеÊсправятÊсÊпредизвикателстватаÊнаÊродителството. 
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ЕвропейскатаÊкомисияÊодобриÊПрограматаÊзаÊхраниÊсÊ
бюджетÊотÊ411.7Êмлн.Êлв. 



 

 

 
„Над 310 000 души ще получат целева помощ за отопление през предстоящия зимен сезон. 
До този момент са подадени близо 196 000 заявления за получаване на такава подкрепа. От 
тях са одобрени 108 000, а останалите се обработват“. Това каза вицепремиерът и министър 
на труда и социалната политика Лазар Лазаров на пресконференция за представяне на 
заместник-министрите Надя Клисурска, Наталия Ефремова и проф. Емил Мингов и 
приоритетите на министерството в мандата на служебното правителство.  

„ОтÊ1ÊсептемвриÊимамеÊготовностÊдаÊпоканимÊобщинитеÊдаÊкандидатстватÊзаÊпредоставянеÊнаÊ
топълÊ обяд,Ê заÊ даÊ нямаÊ прекъсванеÊ вÊ услугата.Ê ПаралелноÊ сÊ товаÊ сеÊ работиÊ заÊ стартиранеÊ наÊ
процедуритеÊпоÊобявяванеÊнаÊобществениÊпоръчкиÊзаÊизборÊнаÊдоставчициÊна ÊпакетиÊсÊхраниÊиÊ
хигиенниÊматериали“,ÊобясниÊзаместник-министърÊНаталияÊЕфремова. 

МинистърÊЛазаровÊпосочи,ÊчеÊминистерствотоÊщеÊпредложиÊразмерътÊнаÊлиниятаÊнаÊбедностÊзаÊ
2023Êг.ÊдаÊсеÊповишиÊнаÊ504Êлв.,ÊкоетоÊеÊ22%ÊръстÊвÊсравнениеÊсъсÊсегашнияÊйÊразмер.ÊНовиятÊ
размерÊ еÊ определенÊ от Ê изследванетоÊ наÊ ЕвростатÊ „СтатистикаÊ наÊ доходитеÊ иÊ условиятаÊ наÊ
животÊ (EU-SILC),Ê коетоÊ превръщаÊ линиятаÊ наÊ бедностÊ вÊ адекватен,Ê измеримÊ иÊ съпоставимÊ
инструмент,ÊподходящÊзаÊизползванеÊвÊразличниÊизмеренияÊнаÊсоциалнатаÊполитика. 

„ВечеÊсмеÊпредприелиÊдействияÊзаÊобвързванетоÊнаÊсоциалнитеÊпомощиÊсÊлиниятаÊнаÊбедност,Ê
обясниÊ Лазаров.Ê Заместник-министърÊ КлисурскаÊ допълни,Ê чеÊ разчетитеÊ показват,Ê чеÊ приÊ
обвързванетоÊ наÊпомощитеÊ сÊ линиятаÊ наÊ бедностÊ броятÊ наÊ хората,Ê коитоÊ гиÊ получават,ÊщеÊ сеÊ
увеличатÊотÊсегашнитеÊ63Ê000ÊнаÊ86Ê000ÊдушиÊпрезÊ2023Êг.Ê„ЗаÊ2024Êг.ÊпрогнозатаÊе,ÊчеÊтехниятÊ
бройÊщеÊдостигнеÊ105Ê000Êдуши“,ÊдобавиÊтя. 

КатоÊприоритетÊнаÊМинистерствотоÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊминистърÊЛазаровÊпосочиÊ
иÊ ограничаванетоÊ наÊ негативнитеÊ ефектиÊ върхуÊ пазараÊ наÊ труда.Ê „ЩеÊ сеÊ стремимÊ къмÊ
увеличаванеÊнаÊкоефициентаÊнаÊзаетостÊиÊсъздаванеÊнаÊусловияÊповечеÊхораÊдаÊнамерятÊсвоетоÊ
препитание.ÊОсновнитеÊакцентиÊвÊтазиÊобластÊщеÊбъдатÊсвързаниÊсÊподкрепаÊзаÊосигуряванеÊнаÊ
работаÊнаÊмладежи,ÊхораÊсÊуврежданияÊиÊхораÊвÊпредпенсионнаÊвъзраст.ÊУсилиятаÊниÊщеÊбъдатÊ
насочениÊиÊкъмÊрезерваÊнаÊтрудовияÊпазарÊ–ÊнеактивнитеÊлица“,ÊподчертаÊминистърÊЛазаров. 

ТойÊдобави,ÊчеÊпоÊпървитеÊсхемиÊотÊПрограмаÊ„РазвитиеÊнаÊчовешкитеÊресурси“Ê(2021-2027Êг.)Ê
щеÊ бъдеÊ осигуренаÊ заетостÊ заÊ неÊ по-малкоÊ отÊ 50Ê 000Ê души.Ê „ЩеÊ сеÊ създадатÊ условияÊ заÊ
подкрепаÊзаÊнадÊ40Ê000ÊдецаÊиÊмладежиÊдаÊполучатÊшансÊзаÊреализацияÊвÊобществото.ÊОсновенÊ
акцентÊ щеÊ бъдеÊ иÊ осигуряванетоÊ наÊ непрекъсваемостÊ наÊ услугитеÊ заÊ възрастнитеÊ иÊ хората,Ê
коитоÊнеÊмогатÊдаÊсеÊобслужватÊсами“,ÊказаÊминистърÊЛазаров.ÊПриоритетÊщеÊеÊиÊизпълнениетоÊ
наÊ ангажиментитеÊ въвÊ връзкаÊ сÊ ПланаÊ заÊ възстановяванеÊ иÊ устойчивост,Ê коитоÊ саÊ свързаниÊ сÊ
реформиÊвÊсоциалнотоÊподпомагане,ÊмодернизиранетоÊнаÊсистематаÊзаÊдългосрочниÊгрижиÊзаÊ
възрастниÊиÊхораÊсÊуврежданияÊиÊсъздаванетоÊнаÊплатформаÊзаÊдигиталниÊобученияÊзаÊнадÊ500Ê
000Êдуши. 

МинистърÊЛазаровÊказаÊоще,ÊчеÊследвайкиÊпринципитеÊвÊпроектаÊнаÊДирективатаÊзаÊадекватниÊ
минималниÊзаплатиÊМТСПÊщеÊпредложиÊнаÊсоциалнитеÊпартньориÊразмерътÊйÊпрезÊ2023Êг.ÊдаÊеÊ
50%ÊотÊсреднатаÊзаплатаÊзаÊпредходнатаÊгодина,ÊкоетоÊправиÊ770Êлв.Ê„ТоваÊеÊбазовÊвариантÊзаÊ
обсъждане.ÊДискусиитеÊпоÊтематаÊпредстоятÊвÊследващитеÊмесеци“,ÊподчертаÊтой. 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 
https://www.mlsp.government.bg 
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МинистърÊЛазаров:ÊНадÊ310Ê000ÊдушиÊщеÊполучатÊ
помощиÊзаÊотопление 
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НадÊ3000ÊбезработниÊдопълнителноÊщеÊзапочнатÊработаÊ
поÊНационалнияÊпланÊпоÊзаетостта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВицепремиерътÊ иÊ министърÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ ЛазарÊ ЛазаровÊ утвърдиÊ
заповедÊ заÊ осигуряванеÊ наÊ близоÊ 5,7Ê млн.Ê лв.Ê поÊ НационалнияÊ планÊ заÊ действиеÊ поÊ
заетостта.ÊДопълнителниÊ средстваÊщеÊ сеÊ насочатÊ къмÊ програмиÊиÊмеркиÊ заÊ заетостÊ иÊ
обучениеÊзаÊхораÊотÊуязвимитеÊгрупиÊнаÊпазараÊнаÊтруда.ÊОсигуряванетоÊнаÊсредстватаÊ
щеÊ дадеÊ възможностÊ 3097Ê безработниÊ даÊ започнатÊ работа,Ê аÊ 257Ê душиÊ даÊ бъдатÊ
включениÊвÊобучения. 

ПреразпределениетоÊ наÊ финансовияÊ ресурсÊ бешеÊ одобреноÊ днесÊ наÊ заседаниеÊ наÊ
НационалнияÊсъветÊзаÊнасърчаванеÊнаÊзаетостта.ÊПреобладаващатаÊчастÊотÊсредстватаÊ
щеÊсеÊизползватÊзаÊвключванеÊвÊзаетостÊнаÊмладежи,ÊпродължителноÊбезработни,ÊхораÊ
сÊ увреждания,Ê безработниÊ вÊ предпенсионнаÊ възрастÊ иÊ хораÊ сÊ правоÊ наÊ временнаÊ
закрила. 

ПоÊтозиÊначинÊобщиятÊбройÊнаÊхората,ÊкоитоÊщеÊзапочнатÊработаÊпоÊпрограмиÊиÊмеркиÊ
наÊНационалнияÊпланÊзаÊдействиеÊпоÊзаетосттаÊпрезÊ2022Êг.,ÊщеÊдостигнеÊ25Ê051Êдуши.Ê
ВключенитеÊвÊобученияÊщеÊсеÊувеличатÊдоÊ10Ê743Êдуши. 
 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 

Êhttps://www.mlsp.government.bg 
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МинистерствотоÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊиÊАгенциятаÊзаÊсоциалноÊподпомаганеÊ
оказватÊнеобходиматаÊподкрепаÊнаÊдецата,Ê коитоÊпострадахаÊснощиÊвÊкатастрофатаÊнаÊ
магистралаÊ„Тракия“. 

НаÊмястоÊ саÊ заместник-министърътÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ НадяÊ КлисурскаÊ иÊ
социалниÊработнициÊотÊРегионалнаÊдирекцияÊ„СоциалноÊподпомагане“.ÊТеÊсаÊвÊконтактÊ
съсÊздравнитеÊвластиÊиÊпосолствотоÊнаÊСърбияÊиÊсаÊвÊготовностÊдаÊокажатÊподкрепаÊнаÊ
децатаÊиÊмаксималноÊсъдействиеÊнаÊтехнитеÊсемейства. 

ОсигурениÊ саÊ двамаÊ психолозиÊ отÊ ЦентъраÊ заÊ общественаÊ подкрепаÊ вÊ СтараÊ ЗагораÊ иÊ
преводачÊ заÊ децата,Ê коитоÊ саÊ настанениÊ вÊ университетскатаÊ болницаÊ вÊ града.Ê Децата,Ê
настанениÊ вÊ хотелÊ вÊ СтараÊ Загора,Ê саÊ вÊ доброÊ състояниеÊ иÊ саÊ спокойни.Ê СъздаденаÊ еÊ
организацияÊприÊнеобходимостÊзаÊтяхÊдаÊбъдатÊосигурениÊхранаÊиÊхигиенниÊматериали. 

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

МТСПÊоказваÊподкрепаÊнаÊдецата,ÊпострадалиÊвÊ
катастрофатаÊнаÊмагистралаÊ„Тракия“ 
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ОбщоÊ 3Ê 853Ê безработниÊ хораÊ сÊ уврежданияÊ саÊ започналиÊ работаÊ презÊ първотоÊ полугодиеÊ наÊ
2022Ê г.Ê ОтÊ тяхÊ 2Ê 355Ê душиÊ саÊ намерилиÊ работноÊ мястоÊ наÊ свободнияÊ пазарÊ наÊ труда,Ê аÊ
останалитеÊ 1Ê 498Ê саÊ включениÊ вÊ субсидиранаÊ заетостÊ поÊ програми,Ê меркиÊ иÊ проекти,Ê
финансираниÊотÊдържавнияÊбюджетÊиÊотÊЕвропейскияÊсоциаленÊфондÊпоÊОперативнаÊпрограмаÊ
„РазвитиеÊнаÊчовешкитеÊресурси“Ê(2014-2020Êг.). 
ВÊпериодаÊ1ÊянуариÊ–Ê30ÊюниÊ2022Êг.ÊобщоÊ1390ÊдушиÊсаÊработилиÊпоÊНационалнатаÊпрограмаÊ
заÊ заетостÊ иÊ обучениеÊ наÊ хораÊ сÊ трайниÊ увреждания,Ê поÊ коятоÊ държаватаÊ финансираÊ заÊ 24Ê
месецаÊ заетосттаÊ наÊ наетиÊ безработниÊ сÊ трайниÊ увреждания Ê наÊ подходящиÊ заÊ тяхÊ работниÊ
места.Ê ПриоритетноÊ вÊ неяÊ сеÊ включватÊ хораÊ сÊ надÊ 71%Ê намаленаÊ работоспособност,Ê
военноинвалиди,ÊхораÊсъсÊсензорниÊиÊменталниÊувреждания. 
ПоÊразличниÊмеркиÊотÊЗаконаÊзаÊнасърчаванеÊнаÊзаетосттаÊработодателитеÊполучаватÊсубсидияÊ
отÊ АгенциятаÊ поÊ заетосттаÊ заÊ разкриванетоÊ наÊ работниÊ местаÊ иÊ наеманетоÊ наÊ хораÊ сÊ
увреждания.ÊСредстваÊсеÊотпускатÊиÊзаÊнаеманеÊнаÊбезработниÊмладежиÊдоÊ29ÊгодиниÊсÊтрайниÊ
увреждания,Ê кактоÊ иÊ наÊ младежи,Ê ползващиÊ социалниÊ илиÊ интегрираниÊ здравно-социалниÊ
услугиÊзаÊрезидентнаÊгрижа,ÊкоитоÊсаÊзавършилиÊобразованиетоÊси. 

ПрезÊ първотоÊ полугодиеÊ наÊ 2022Ê г.Ê 520Ê безработниÊ сÊ трайниÊ уврежданияÊ саÊ включениÊ вÊ
обученияÊ заÊ придобиванеÊ наÊ професионалнаÊ квалификацияÊ илиÊ ключовиÊ компетентности,Ê заÊ
коитоÊразходитеÊсеÊпоематÊсъщоÊотÊнационалнияÊбюджет. 

 

 

 

 
Източник:Êhttps://www.mlsp.government.bg 

НадÊ3800ÊбезработниÊхораÊсÊуврежданияÊсаÊзапочналиÊ
работаÊпрезÊпървотоÊшестмесечиеÊнаÊ2022Êг. 
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СреднатаÊзаплатаÊсеÊеÊувеличилаÊсÊ13,4%ÊзаÊгодина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СреднатаÊзаплатаÊвÊБългарияÊсеÊеÊповишилаÊсÊ13,4%ÊнаÊгодишнаÊбазаÊиÊеÊдостигналаÊ
1730Êлв.ÊпрезÊвторотоÊтримесечиеÊнаÊ2022Êг.ÊТоваÊпоказватÊданнитеÊнаÊНационалнияÊ
статистическиÊинститут,ÊцитираниÊвÊинформационнияÊбюлетинÊнаÊМинистерствотоÊнаÊ
трудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊвÊобласттаÊнаÊжизненотоÊравнищеÊиÊдоходитеÊзаÊпериодаÊ
април-юниÊ2022Êг. 

Най-високиÊсаÊсреднитеÊзаплатиÊвÊикономическитеÊдейности:Ê"СъздаванеÊиÊ
разпространениеÊнаÊинформацияÊиÊтворческиÊпродукти,Êдалекосъобщения"Ê-Ê4216Ê
лева,Ê"ФинансовиÊиÊзастрахователниÊдейности“Ê-Ê2739Êлева;Ê "ДобивнаÊпромишленост"Ê
-Ê2544Êлева.ÊВÊсравнениеÊсÊминалатаÊгодинаÊтрудовитеÊвъзнагражденияÊиматÊнай-
голямÊръстÊвÊСофияÊ –Ê16,5%ÊиÊГабровоÊ–Ê15%,ÊаÊнай-малъкÊвÊКърджалиÊ–Ê2,5%. 

Най-нископлатениÊсаÊбилиÊнаетитеÊвÊикономическитеÊдейности:Ê"ХотелиерствоÊиÊ
ресторантьорство"Ê-Ê1058Êлева;Ê"ДругиÊдейности"Ê-Ê1185Êлева;Ê"ДоставянеÊнаÊводи;Ê
канализационниÊуслуги,ÊуправлениеÊнаÊотпадъциÊиÊвъзстановяване"Ê-Ê1262Êлева. 

СтатистикатаÊпоказва,ÊчеÊнаетитеÊпоÊтрудовоÊиÊслужебноÊправоотношениеÊкъмÊкраяÊнаÊ
юниÊ2022Êг.ÊсеÊувеличаватÊсÊ34Ê400ÊдушиÊиÊдостигатÊ2,31Êмлн.ÊКъмÊкраяÊнаÊюниÊброятÊ
наÊ безработнитеÊ еÊ 152Ê 200.Ê ВÊ сравнениеÊ сÊ второтоÊ тримесечиеÊ наÊ 2021Ê г.Ê тойÊ сеÊ
понижаваÊсÊ30Ê700ÊилиÊсÊ16,8%. 
 
 
 
 
 
 
Източник:Êhttps://www.mlsp.government.bg 
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ПравителствотоÊ одобриÊ разпределениетоÊ наÊ допълнителнитеÊ 150Ê млн.Ê леваÊ отÊ
актуализациятаÊ наÊ бюджетаÊ заÊ общиниÊ иÊ министерства,Ê коитоÊ финансиратÊ
образователниÊ институции.  СредстватаÊ саÊ заÊ увеличаванеÊ наÊ възнаграждениятаÊ иÊ заÊ
компенсиранеÊ наÊ повишенитеÊ разходиÊ заÊ издръжкаÊ иÊ хранаÊ вÊ систематаÊ наÊ
предучилищнотоÊ иÊ училищнотоÊ образование.ÊСÊ частÊ отÊ тяхÊ отÊ 1Ê септемвриÊ 2022Ê г.ÊщеÊ
бъдатÊ увеличениÊ заплатитеÊ наÊ наÊ учителитеÊ сÊ 5%,Ê аÊ наÊ непедагогическияÊ персоналÊ вÊ
детскитеÊградиниÊиÊучилищатаÊ-ÊсÊ4ÊнаÊсто. 

ОбщинитеÊщеÊполучатÊ102,3Êмлн.Êлв., ÊМинистерствотоÊнаÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊ-10,4Ê
млн.Ê лв.,ÊМинистерствотоÊ наÊ културатаÊ -1,4Ê млн.Ê лв.Ê иÊМинистерствотоÊ наÊ младежтаÊ иÊ
спорта-Ê400Êхил.Êлв. 

СÊ 35,5Ê млн.Ê лв.Ê щеÊ сеÊ допълнятÊ средстватаÊ заÊ националниÊ програмиÊ заÊ развитиеÊ наÊ
образованието. 
 
Източник:Ê 
https://www.mon.bg 

150Êмлн.ÊлеваÊзаÊувеличениеÊнаÊучителскитеÊзаплатиÊиÊ
по-високитеÊразходиÊнаÊучилищатаÊ 
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961Êмлн.Êлв.ÊповечеÊзаÊобразованиеÊиÊнаукаÊпрезÊ2022Êг.Ê 

961Êмлн.Êлв.ÊповечеÊинвестираÊдържаватаÊвÊобразованиеÊиÊнаукаÊпрезÊпоследнитеÊседемÊ
месеца.ÊОтÊтяхÊвÊдетскитеÊградини,ÊучилищатаÊиÊуниверситетитеÊвлязохаÊ785Êмлн.Êлв.ÊнадÊ
средстватаÊотÊ2021Êг.ÊЗаÊнаукаÊбяхаÊотделени176Ê  млн.Êлв.ÊдопълнителноÊвÊсравнениеÊсÊ
миналатаÊгодина. 

ТоваÊотчитаÊМинистерствотоÊнаÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊ(МОН)ÊвÊкраяÊнаÊмандатаÊнаÊ
правителството.ÊВÊрезултатÊнаÊпо-голямотоÊфинансиранеÊотÊ1ÊаприлÊт.г.ÊдетскитеÊяслиÊиÊ
градиниÊсаÊнапълноÊбезплатниÊзаÊродителите.ÊПравителствотоÊспазиÊобещаниетоÊ
си среднатаÊучителскаÊзаплата даÊеÊсÊ25%Êпо-високаÊотÊсреднатаÊзаÊстраната.ÊТоваÊбешеÊ
постигнатоÊсÊдвукратноÊувеличениеÊнаÊучителскитеÊвъзнагражденияÊ– отÊ1Êаприл иÊот 1Ê
септемвриÊ2022Êг. ПовишениÊбяхаÊсъщоÊсредстватаÊзаÊиздръжкаÊиÊзаÊматериалнатаÊбазаÊ
вÊдетскитеÊградиниÊиÊучилищата.Ê ПовечеÊпариÊбяхаÊотпуснатиÊзаÊхранаÊнаÊдецатаÊдоÊIVÊ
класÊиÊзаÊстипендиитеÊнаÊучениците.ÊОтделноÊотÊтоваÊобщоÊ242,6Êмлн.Êлв.ÊвлизатÊпрезÊ
тазиÊгодинаÊвÊпредучилищнотоÊиÊучилищнотоÊобразованиеÊчрез 21ÊнационалниÊпрограми. 

ОбщоÊ40Êмлн.Êлв.Êдопълнително получихаÊвисшитеÊучилища заÊиздръжка иÊзаÊръстÊнаÊ
заплатите.ÊДвукратноÊскочиха стипендиитеÊнаÊдокторантите.ÊОсигурихаÊсе 20Êмлн.Êлв.ÊзаÊ
възнаграждениятаÊвÊБАН.ÊПрезÊ2022Êг.ÊсÊ28,6Êмлн.Êлв.ÊбяхаÊподкрепениÊ14ÊмногогодишниÊ
научниÊпрограми. 

ГотоваÊе систематаÊзаÊоценкаÊнаÊдобавенатаÊстойност вÊучилищнатаÊсистема,ÊкоятоÊиз-
ползваÊрезултатитеÊотÊнационалнотоÊвъншноÊоценяванеÊиÊматурите.ÊСключенÊеÊдоговорÊ
заÊприлаганеÊнаÊноватаÊметодикаÊспрямоÊрезултатитеÊотÊизпититеÊпрезÊ2022Êг. 

ВÊначалотоÊнаÊноватаÊучебнаÊгодинаÊщеÊзаработи ЕдиннаÊелектроннаÊплатформа заÊоб-
разователниÊуслугиÊиÊсъдържание,Êт.нар.ÊелектроненÊобразователенÊоблак.ÊТойÊщеÊосигу-
риÊдостъпÊнаÊвсичкиÊучители,ÊученициÊиÊтехнитеÊродителиÊдоÊналичнитеÊелектронниÊоб-
разователниÊресурси,ÊсъбраниÊнаÊедноÊмясто.ÊОблекченаÊеÊадминистративнатаÊтежестÊ
върхуÊучителитеÊчрезÊвъвежданетоÊнаÊНационалнаÊелектроннаÊинформационнаÊсистемаÊ
заÊуправлениеÊнаÊпредучилищнотоÊиÊучилищнотоÊобразованиеÊ(НЕИСПУО)ÊиÊнаÊЕдиннаÊ
информационнаÊсистемаÊзаÊизпитиÊиÊприем.ÊПодготвенаÊеÊИнформационнаÊсистемаÊзаÊ
обработка,ÊсъхранениеÊиÊуправлениеÊнаÊдокументиÊвÊучилищата. 

ПриетиÊпромениÊвÊЗаконаÊзаÊпредучилищнотоÊиÊучилищнотоÊобразованиеÊосигуря-
ват деполитизация наÊобразователнатаÊсистема.ÊПърваÊважнаÊстъпкаÊвÊнейнатаÊреализа-
цияÊнаÊпрактикаÊеÊновата процедураÊзаÊизборÊнаÊдиректори наÊдетскиÊградиниÊиÊучилища. 

МОНÊпубликуваÊдвеÊважниÊконцепцииÊ-Êза новÊЗаконÊзаÊнасърчаванеÊнаÊнаучнитеÊизслед-
ванияÊиÊиновациите и заÊобединяванеÊнаÊвисшиÊучилища вÊРепубликаÊБългария.ÊЗаÊдаÊ
повишиÊкачествотоÊнаÊвисшетоÊобразование,ÊминистерствотоÊпредоставиÊсъвреме-
нен софтуерÊзаÊоткриванеÊнаÊплагиатство наÊуниверситетитеÊиÊнаучнитеÊорганизацииÊзаÊ
безплатноÊползване.ÊПубликуваниÊсаÊзаÊобщественоÊобсъжданеÊи новиÊминималниÊнаци-
оналниÊизискванияÊзаÊакадемичноÊизрастване. 

ПриетаÊеÊотÊправителствотоÊиÊеÊизпратенаÊзаÊодобрениеÊотÊЕвропейскатаÊкомисия новатаÊ
ПрограмаÊ„Образование“.ÊПървитеÊпоканиÊзаÊкандидатстванеÊзаÊ221Êмлн.Êлв.ÊсаÊвÊкраенÊ
етапÊнаÊподготовка.ÊМОНÊподготвяÊдокументитеÊзаÊкандидатстванеÊзаÊчетириÊинвестици-
онниÊпроектаÊпо НационалнияÊпланÊзаÊвъзстановяванеÊиÊустойчивост.ÊУспешноÊиÊбезÊрискÊ
отÊзагубаÊнаÊсредстваÊсеÊизпълняватÊпроектите,ÊфинансираниÊпоÊОПÊ„НаукаÊиÊобразова-
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БлизоÊ 800Ê 000Ê леваÊ саÊ отпуснатиÊ заÊ изгражданеÊ наÊ новиÊ площадкиÊ заÊ обучениеÊ поÊ
безопасностÊ наÊ движениетоÊ вÊ 384Ê училищаÊ иÊ детскиÊ градини.Ê ТеÊ сеÊ финансиратÊ поÊ
НационалнатаÊпрограмаÊ„ОсигуряванеÊнаÊсъвременнаÊобразователнаÊсреда“.ÊБлизоÊ600Ê
000Êлв.ÊсаÊзаÊ249Êучилища,ÊаÊ135ÊдетскиÊградиниÊполучаватÊоколоÊ200Ê000Êлв. 

ПроектитеÊпредвиждатÊосигуряванеÊнаÊвъншниÊиÊвътрешниÊплощадкиÊ(подвижниÊзони)ÊвÊ
детскитеÊ градиниÊ иÊ училищата,Ê кактоÊ иÊ закупуванеÊ наÊ оборудванеÊ (светофари,Ê пътниÊ
знаци,Ê конусиÊиÊдр.).ÊЦелтаÊеÊформиранеÊнаÊуменияÊ заÊбезопасноÊповедениеÊнаÊпътя,Ê
коетоÊдаÊдоведеÊдоÊнамаляванеÊнаÊинцидентиÊсÊдецаÊиÊученициÊпоÊпътищата. 

ПрезÊ настоящатаÊ2022Ê г.ÊфинансиранетоÊ беÊ увеличеноÊ отÊ 700Ê 000Ê лв.Ê наÊ 800Ê 000Ê лв.Ê
ПрезÊизминалитеÊдвеÊ годиниÊпоÊпрограматаÊсаÊодобрениÊпредложенияÊзаÊблизоÊ1Ê400Ê
000Êлв.,ÊсÊкоитоÊсаÊосигурениÊусловияÊзаÊобучениеÊвÊ556ÊобразователниÊинституцииÊ(375Ê
училищаÊиÊ181ÊдетскиÊградини). 

 

Източник:Êhttps://www.mon.bg 

384ÊучилищаÊиÊдетскиÊградиниÊсÊновиÊплощадкиÊсÊновиÊ
площадкиÊзаÊобучениеÊпоÊбезопасностÊнаÊдвижението 
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ЗаÊнасÊеÊважноÊпрезÊноватаÊучебнаÊгодинаÊдаÊимамеÊмаксималноÊприсъственоÊобучениеÊ
приÊминималенÊрискÊзаÊученициÊиÊучители. 

ТоваÊ заявиÊслужебниятÊминистърÊнаÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊпроф.ÊСашоÊПеновÊприÊ
представянетоÊнаÊприоритетитеÊиÊекипаÊнаÊминистерството.Ê„ВÊпостояннаÊвръзкаÊсмеÊсÊ
МинистерствотоÊ наÊ здравеопазванетоÊ поÊ тозиÊ въпросÊ иÊ мисля,Ê чеÊ нямаÊ даÊ имаÊ
неразрешимиÊказусиÊиÊразнопосочниÊсигналиÊпоÊтемата“,ÊдопълниÊтой. 

ВÊмоментаÊМОНÊправиÊанализÊнаÊкадровотоÊобезпечаванеÊиÊсъстояниетоÊнаÊматериално
-техническатаÊ базаÊ наÊ образователнитеÊ институции.Ê Проф.Ê ПеновÊ съобщи,Ê чеÊ самоÊ
предиÊдниÊПрограмаÊ„Образование“ÊеÊполучилаÊофициалноÊодобрениеÊотÊЕвропейскатаÊ
комисия.ÊОтделноÊсеÊработиÊпоÊПланаÊзаÊвъзстановяванеÊиÊустойчивост,ÊкатоÊобщоÊзаÊ
подобряванеÊефективносттаÊнаÊобразователнатаÊсистемаÊщеÊбъдатÊосигурениÊ3,5Êмлрд.Ê
лева.ÊПоÊдумитеÊмуÊщеÊпродължиÊиÊработатаÊпоÊстратегиите,ÊпоÊкоитоÊМинистерствотоÊ
наÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊработиÊпрезÊпоследнитеÊгодини. 

ВÊотговорÊнаÊжурналистическиÊвъпросÊминистърÊПеновÊкоментираÊиÊопределениетоÊнаÊ
ВърховнияÊадминистративенÊсъдÊзаÊконкурситеÊзаÊдиректориÊнаÊучилища.Ê „СÊогледÊнаÊ
опитаÊ миÊ очаквахÊ подобноÊ развитие.Ê ОбжалванетоÊ можешеÊ даÊ сеÊ случиÊ наÊ различниÊ
етапиÊ отÊ процедурата.Ê ВÊ моментаÊ обсъждамеÊ какÊ даÊ продължимÊ нататък.Ê ДържаÊ даÊ
подчертая,ÊчеÊщеÊсеÊводимÊотÊпринципаÊзаÊзаконност“,ÊпоясниÊслужебниятÊминистърÊнаÊ
образованиетоÊиÊнауката. 

ВÊекипаÊнаÊпроф.ÊПеновÊвлизатÊновиÊзаместник-министри.ÊПроф.ÊАлбенаÊЧавдароваÊщеÊ
координираÊ дейноститеÊ наÊМОНÊвÊ областтаÊ наÊ висшетоÊ образованиеÊ иÊ науката.ÊНадяÊ
МладеноваÊщеÊосъществяваÊкоординациятаÊнаÊдейностите,ÊсвързаниÊсÊпрограмирането,Ê
изпълнениетоÊ иÊ управлениетоÊ наÊ програмиÊ иÊ проекти,Ê финансираниÊ съсÊ средстваÊ отÊ
европейскитеÊ структурниÊ иÊ инвестиционниÊ фондове.Ê КатоÊ заместник-министър,Ê
отговарящÊзаÊсреднотоÊобразование,ÊоставаÊМарияÊГайдарова. 

 

 

МинистърÊПенов:ÊмаксималноÊприсъственоÊобучениеÊ
презÊноватаÊучебнаÊгодина 
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ПлощадкиÊзаÊобучениеÊпоÊбезопасностÊнаÊдвижението,ÊелектронниÊдневници,ÊWi-FiÊзониÊ
иÊ новаÊ материално-техническаÊ базаÊ вÊ училищаÊ иÊ детскиÊ градини,Ê щеÊ бъдатÊ
финансираниÊ сÊ 3 645 409Ê лв.,Ê решиÊ правителството.Ê СредстватаÊ саÊ разпределениÊ поÊ
триÊ националниÊ програми:Ê „ОсигуряванеÊ наÊ съвременна,Ê сигурнаÊ иÊ достъпнаÊ
образователнаÊсреда”,Ê „ИнформационниÊиÊ комуникационниÊ технологииÊвÊ систематаÊнаÊ
предучилищнотоÊ иÊ училищнотоÊ образование”Ê иÊ „ПрофесионалноÊ образованиеÊ иÊ
обучение”. 

135ÊдетскиÊградиниÊиÊ237ÊучилищаÊщеÊизградятÊплощадкиÊзаÊобучениеÊпоÊбезопасностÊ
наÊдвижениетоÊсÊ769 551Êлв. 

1 539 550Êлв.ÊщеÊбъдеÊфинансиранетоÊзаÊзакупуванеÊнаÊелектронниÊдневнициÊзаÊ1 595Ê
общинскиÊдетскиÊградиниÊвÊцялатаÊстрана.ÊНаÊ19ÊгимназииÊсеÊпредоставятÊ103 888Êлв.Ê
заÊ закупуванеÊ наÊ софтуерÊ заÊ професионалноÊ обучение.ÊНовиÊWi-FiÊ зониÊщеÊ иматÊ 121Ê
училища,ÊзаÊкоетоÊсаÊпредвидениÊ969 299Êлв. 

ПоÊ НационалнаÊ програмаÊ „ПрофесионалноÊ образованиеÊ иÊ обучение“Ê средстваÊ щеÊ
получатÊпетÊобщинскиÊпрофесионалниÊ гимназииÊиÊсредниÊучилища.ÊФинансиранетоÊотÊ
263 121Ê лв.Ê щеÊ подпомогнеÊ осигуряванетоÊ наÊ материалнаÊ базаÊ вÊ съответствиеÊ съсÊ
съвременнитеÊ изискванияÊ наÊ пазараÊ наÊ труда.Ê УченицитеÊ щеÊ иматÊ възможностÊ даÊ
работятÊ сÊ най-новотоÊ техническоÊ оборудванеÊ иÊ даÊ придобиватÊ професионалниÊ
компетентностиÊвÊреалниÊтрудовиÊусловия. 
 
 
 
 
 
Източник 
https://mon.bg/ 

НадÊ3Êмлн.Êлв.ÊзаÊплощадкиÊ,ÊWi-FiÊзониÊелектронниÊ
дневнициÊвÊучилищаÊиÊдетскиÊградини 
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ПравителствотоÊвзеÊрешениеÊ397,8Êмлн.Êлв.ÊотÊбюджетаÊнаÊМинистерствотоÊнаÊ
регионалнотоÊразвитиеÊиÊблагоустройствотоÊдаÊсеÊосигурятÊзаÊцелевоÊфинансиранеÊнаÊ
общинскиÊпроектиÊзаÊВиК,Êпътища,ÊтехническаÊиÊсоциалнаÊинфраструктура. 
  
ПоÊпоканаÊнаÊМинистерствоÊнаÊфинанситеÊместнитеÊадминистрацииÊподадохаÊ740Ê
проектаÊзаÊнадÊ1,5Êмлрд.Êлв.ÊОтÊтяхÊбяхаÊодобрениÊзаÊфинансиранеÊеÊ302Êпроекта.Ê
СредстватаÊсаÊпредназначениÊзаÊ196ÊобщиниÊсÊнаселениеÊотÊобщоÊ5,9Êмлн.Êжители.Ê
ОсновенÊкритерийÊзаÊподборÊнаÊпроектитеÊеÊналичиетоÊнаÊпроектнаÊготовностÊсÊ
разрешителноÊзаÊстроеж,ÊкогатоÊтаковаÊсеÊизисква.ÊОсвенÊтоваÊсÊрешениетоÊсеÊцелиÊдаÊ
сеÊгарантираÊфинансиранетоÊнаÊмаксималенÊбройÊобщини,ÊкатоÊсеÊобхващатÊ74%ÊотÊ
общинитеÊвÊБългарияÊиÊ87%ÊотÊнаселениетоÊнаÊстранатаÊпоÊданниÊнаÊНСИ.ÊЗаÊдаÊсеÊ
постигнеÊравнопоставеност,ÊвÊзависимостÊотÊнаселениетоÊнаÊотделнитеÊобщиниÊсаÊ
въведениÊмаксималниÊпраговеÊзаÊфинансиранеÊнаÊединÊпроект,ÊкактоÊиÊмаксималенÊпрагÊ
заÊфинансиранеÊзаÊдаденатаÊобщина. 
  
ОтÊодобренитеÊпроектиÊзаÊфинансиранеÊпрезÊ2022Êг.Ê141ÊброяÊсаÊзаÊВиКÊ
инфраструктура,ÊнаÊстойностÊ156,8Êмлн.Êлв.Ê(39%ÊотÊфинансирането).ÊЗаÊреконструкцияÊ
наÊпътищаÊсаÊодобрениÊ148ÊпроектаÊнаÊстойностÊ218,8Êмлн.Êлв.Ê(55%).ÊЗаÊизгражданеÊнаÊ
техническаÊинфраструктураÊсеÊфинансиратÊ7Êпроекта,ÊнаÊстойностÊ12,2Êмлн.Êлв.Ê
(3%). ÊЗаÊизвършванеÊнаÊремонтÊнаÊчиталищаÊвÊсградиÊобщинскаÊсобственостÊсаÊ
одобрениÊ6ÊброяÊпроектиÊнаÊстойностÊ10,1Êмлн.Êлв.Ê(3%). 
  
НеобходимитеÊсредстваÊзаÊизпълнениеÊнаÊпроектитеÊзаÊ2022Êг.ÊследваÊдаÊсеÊосигурятÊотÊ
бюджетаÊнаÊМинистерствотоÊнаÊрегионалнотоÊразвитиеÊиÊблагоустройствотоÊзаÊ2022Êг.Ê
чрезÊ преструктуриранеÊ наÊ разходитеÊ поÊ бюджетаÊ наÊ МРРБ.Ê СледваÊ служебниятÊ
министърÊдаÊподпишеÊдоговориÊсÊобщинитеÊзаÊизпълнениеÊнаÊпроектите,ÊкатоÊтеÊщеÊсеÊ
финансиратÊ 30%Êавансово,Ê аÊ останалитеÊ средстваÊщеÊ сеÊ изплащатÊ периодично Ê следÊ
представянеÊнаÊдокументиÊзаÊизвършениÊдейности. 
 
Източник:Êhttps://gov.bg/ 

ПравителствотоÊодобриÊ397,8Êмлн.ÊзаÊ302ÊобщинскиÊ
проектаÊзаÊВиК,Êпътища,ÊтехническаÊиÊсоциалнаÊ

инфраструктура 
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„СлужебниятÊ кабинетÊ щеÊ работи,Ê заÊ даÊ защитиÊ надÊ 3.7Ê милиардаÊ леваÊ поÊ различниÊ процедуриÊ поÊ
ПланаÊзаÊвъзстановяванеÊиÊустойчивостÊвÊследващитеÊмесеци.ÊПоелиÊсмеÊангажиментÊиÊотговорностÊзаÊ
осигуряванетоÊнаÊ тозиÊ значителенÊфинансовÊресурс.ÊЗаÊдаÊотключимÊтезиÊсредства,Ê трябватÊреалниÊ
действия,Ê заÊдаÊ знаем,ÊчеÊсмеÊизпълнилиÊдоговоренитеÊсÊЕвропейскатаÊ комисияÊангажименти".ÊТоваÊ
заявиÊзаместникÊминистър-председателятÊпоÊуправлениеÊнаÊевропейскитеÊсредстваÊАтанасÊПеканов. 
  
ВицепремиерътÊПекановÊподчерта,ÊчеÊекипътÊмуÊминалатаÊ годинаÊеÊподготвилÊНационалнияÊпланÊзаÊ
възстановяванеÊ иÊ устойчивостÊ иÊ сегаÊ служебниятÊ кабинетÊ щеÊ работи,Ê заÊ даÊ гарантираÊ неговотоÊ
успешноÊ изпълнение.Ê ТойÊ уточни,Ê чеÊ 21Ê отÊ 22Ê меркиÊ поÊ първотоÊ плащанеÊ поÊ ПланаÊ саÊ изпълнени.Ê
ПекановÊобясни,ÊчеÊпоÊединÊинвестиционенÊпроектÊвсеÊощеÊимаÊнякоиÊпроблеми,ÊноÊекипътÊмуÊработиÊвÊ
тясноÊсътрудничествоÊсÊМВР,ÊзаÊдаÊсеÊнамериÊрешение. 
  
ВицепремиерътÊ определиÊ ПланаÊ заÊ възстановяванеÊ иÊ устойчивост,Ê кактоÊ иÊ оперативнитеÊ програми,Ê
катоÊ ключовиÊпредÊБългарияÊ сÊ огледÊпостиганетоÊ наÊ устойчиваÊикономика.Ê ЗаÊцелтаÊпредстоиÊдаÊ сеÊ
подготвятÊиÊприематÊ законодателниÊпромени,Ê коитоÊдаÊниÊпозволятÊдаÊизпълнимÊвсичкиÊнеобходимиÊ
меркиÊпоÊвторотоÊисканеÊзаÊплащанеÊотÊстранаÊнаÊЕКÊпоÊПлана. 
  
„НашатаÊ целÊ вÊ следващитеÊ седмициÊ наÊ служебнияÊ кабинетÊ еÊ даÊ подготвимÊ тезиÊ процеси,Ê такаÊ чеÊ
БългарияÊ даÊ еÊ успялаÊ наÊ 100%Ê даÊ отговориÊ наÊ поетитеÊ ангажименти,Ê тогаваÊ когатоÊ трябваÊ даÊ гиÊ
отчетемÊпредÊБрюксел“,ÊподчертаÊАтанасÊПеканов.Ê„НашатаÊнадеждаÊе,ÊтоваÊдаÊпоставиÊедниÊстабилниÊ
основиÊ иÊ процесÊ наÊ действиеÊ заÊ изпълнениетоÊ наÊПланаÊ заÊ възстановяванеÊиÊ устойчивостÊ вÊ иднитеÊ
години.“ 
  
ОтносноÊ второтоÊ плащанеÊ работатаÊ еÊ достаÊ по-сериозна,Ê предупредиÊ вицепремиерът.Ê ЗаÊ даÊ гоÊ
получимÊ еÊ необходимоÊ даÊ изпълнимÊ 66Ê мерки,Ê катоÊ отÊ тяхÊ 22Ê саÊ законодателниÊ промени.Ê ДоÊ тозиÊ
моментÊеÊприетÊсамоÊединÊзаконÊ–ÊЗаконътÊзаÊнасърчаванеÊнаÊзаетостта,ÊдопълниÊзаместникÊминистър-
председателятÊпоÊуправлениеÊнаÊевропейскитеÊсредства. 
  
ПоÊотношениеÊнаÊоперативнитеÊпрограмиÊвицепремиерътÊПекановÊзаяви,ÊчеÊофициалноÊсаÊодобрениÊ3Ê
програмиÊ -Ê „РазвитиеÊ наÊ човешкитеÊ ресурси“,Ê „ХраниÊ иÊ основноÊ материалноÊ подпомагане“Ê иÊ
„Образование“.Ê ПекановÊ отбеляза,Ê чеÊ програмитеÊ инвестиратÊ директноÊ вÊ хората,Ê заÊ насърчаванеÊ наÊ
заетосттаÊиÊразвитиеÊнаÊумения,ÊсоциалноÊвключванеÊиÊравниÊвъзможности.Ê„ПодпомаганетоÊсÊхраниÊзаÊ
най-нуждаещитеÊсеÊнашиÊгражданиÊсъщоÊеÊваженÊелемент,ÊкойтоÊщеÊнамериÊсвоятаÊреализация.ÊПрезÊ
годинитеÊкатоÊекспертÊсъмÊизразявалÊмнение,ÊчеÊБългарияÊможеÊбиÊнеÊправиÊдостатъчноÊзаÊсоциалнаÊ
подкрепаÊнаÊнай-нуждаещитеÊсеÊиÊсеÊнадявамÊтоваÊдаÊсеÊпроменяÊвÊиднитеÊгодини.ÊПредвидениÊсаÊиÊ
двеÊизцялоÊновиÊмерки,ÊнасочениÊкъмÊтаргетиранаÊподкрепаÊзаÊновородени“,ÊподчертаÊПеканов. 
  
ВицепремиерътÊ изтъкна,Ê чеÊ служебнотоÊ правителствоÊ продължаваÊ усиленоÊ даÊ работиÊ поÊ
присъединяванетоÊ наÊ БългарияÊ къмÊ ОрганизациятаÊ заÊ икономическоÊ сътрудничествоÊ иÊ развитие.Ê
ПриоритетÊ наÊ неговатаÊ работаÊ щеÊ бъдеÊ иÊ подготовкатаÊ наÊ странатаÊ ниÊ заÊ членствоÊ вÊ еврозоната.Ê
„СветътÊ сеÊ намираÊ вÊ достаÊ динамичнаÊ иÊ турбулентнаÊ среда.Ê НекаÊ БългарияÊ неÊ изостава,Ê неÊ стоиÊ
встраниÊотÊпроцесите,ÊнеÊоставаÊотновоÊвÊпериферията.ÊПоÊтазиÊпричинаÊнаправихмеÊедноÊизменениеÊ
иÊ азÊ щеÊ бъдаÊ частÊ отÊ КоординационнияÊ съветÊ поÊ приеманеÊ наÊ евротоÊ заедноÊ сÊ МинистъраÊ наÊ
финанситеÊ иÊ гуверньораÊ наÊБългарскатаÊ народнаÊ банка.ÊЩеÊ гарантирамеÊ вÊ следващитеÊ седмициÊ поÊ
тазиÊтемаÊдаÊнеÊсеÊдопускатÊникаквиÊзабавяния,ÊаÊгражданитеÊдаÊсаÊдобреÊинформирани“,ÊзавършиÊтой. 

Източник:Êhttps://gov.bg/ 
 

ВицепремиерътÊПеканов:ÊБългарияÊочакваÊ3.7ÊмилиардаÊ
леваÊпоÊПланаÊзаÊвъзстановяванеÊиÊустойчивост 
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МинистерскиятÊ съветÊ приеÊ решениеÊ заÊ подготовкатаÊ иÊ произвежданетоÊ наÊ изборитеÊ заÊ НародноÊ
събраниеÊнаÊ2ÊоктомвриÊ2022г. 
  
СÊ решениетоÊ сеÊ възлагаÊ наÊ заместникÊ министър-председателяÊ поÊ общественÊ редÊ иÊ сигурностÊ иÊ
министърÊ наÊ вътрешнитеÊ работиÊ координациятаÊ поÊ изпълнениетоÊ наÊ дейноститеÊ въвÊ връзкаÊ сÊ
организационно-техническатаÊ подготовкаÊ наÊ изборите,Ê включителноÊ дейноститеÊ поÊ съгласуванеÊ сÊ
ЦентралнатаÊ избирателнаÊ комисияÊ наÊ условиятаÊ иÊ редаÊ заÊ изработването,Ê доставкатаÊ иÊ
съхранениетоÊнаÊизборнитеÊкнижаÊиÊматериали,ÊкактоÊиÊсъхранениетоÊнаÊтехническитеÊустройстваÊзаÊ
машиннотоÊ гласуване.ÊМинистърътÊ наÊ вътрешнитеÊ работиÊ следваÊ даÊ организираÊ изпълнениетоÊ наÊ
дейноститеÊотÊкомпетентносттаÊнаÊМВРÊвъвÊвръзкаÊсÊподготовкатаÊиÊпроизвежданетоÊнаÊизборите. 
  
МинистърътÊ наÊ финанситеÊ трябваÊ даÊ внесеÊ вÊ МинистерскияÊ съветÊ проектÊ наÊ тарифа,Ê поÊ коятоÊ
партиите,Ê коалициитеÊ иÊ инициативнитеÊ комитетиÊ заплащатÊ предизборнитеÊ предаванияÊ поÊ
БългарскатаÊ националнаÊ телевизияÊ иÊ БългарскотоÊ националноÊ радиоÊ иÊ технитеÊ регионалниÊ
центрове. 
  
СъгласноÊ правителственотоÊ решениеÊ министърътÊ наÊ регионалнотоÊ развитиеÊ иÊ благоустройствотоÊ
координираÊдейносттаÊпоÊизготвянетоÊиÊпубликуванетоÊнаÊизбирателнитеÊсписъци,ÊаÊминистърътÊнаÊ
външнитеÊработиÊорганизираÊподготовкатаÊиÊпроизвежданетоÊнаÊизборитеÊизвънÊстраната. 
  
МинистърътÊнаÊправосъдиетоÊорганизираÊдейноститеÊпоÊподготовкатаÊиÊпроизвежданетоÊнаÊизборитеÊ
вÊ местатаÊ заÊ лишаванеÊ отÊ свобода.Ê НаÊ правосъднияÊ министърÊ сеÊ възлагаÊ иÊ издаванетоÊ наÊ
наказателнитеÊпостановленияÊпоÊчл.Ê496,Êал.Ê3,ÊизречениеÊвтороÊотÊИзборнияÊкодекс. 
  
ПриÊ необходимостÊ министърътÊ наÊ здравеопазването,Ê съгласуваноÊ сÊ главнияÊ държавенÊ здравенÊ
инспектор,ÊследваÊдаÊопределиÊвременниÊпротивоепидемичниÊмерки,ÊсвързаниÊсÊизборнияÊпроцес. 
  
РешениетоÊ наÊ МинистерскияÊ съветÊ предвиждаÊ ощеÊ заместникÊ министър-председателятÊ поÊ
общественÊ редÊ иÊ сигурностÊ иÊ министърÊ наÊ вътрешнитеÊ работи,Ê министърътÊ наÊ външнитеÊ работи,Ê
министърътÊ наÊ регионалнотоÊ развитиеÊ иÊ благоустройството,Ê министърътÊ наÊ здравеопазванетоÊ иÊ
министърътÊ наÊ правосъдиетоÊ даÊ информиратÊ министър-председателяÊ заÊ ходаÊ наÊ подготовкатаÊ наÊ
изборитеÊдоÊобявяванетоÊнаÊизборнитеÊрезултати. 
  
ПравителствотоÊодобриÊсъщоÊтакаÊплан-сметкатаÊзаÊразходитеÊпоÊподготовкатаÊиÊпроизвежданетоÊнаÊ
изборитеÊзаÊнародниÊпредставителиÊнаÊ2ÊоктомвриÊ2022Êгодина. 
  
ОдобренитеÊ средстваÊ саÊ вÊ размерÊ наÊ 70,5Ê млн.Ê лева.Ê Дейностите,Ê коитоÊщеÊ сеÊфинансиратÊ сÊ тяхÊ
включват:Ê подготовкаÊ иÊ отпечатванеÊ наÊ избирателнитеÊ списъци;Ê закупуванеÊ иÊ изработванеÊ наÊ
необходимитеÊизборниÊкнижаÊиÊматериали;ÊотпечатванеÊнаÊбюлетините;ÊлогистичноÊосигуряванеÊнаÊ
областнитеÊ иÊ общинскитеÊ администрацииÊ иÊ наÊ администрациятаÊ наÊ МинистерскияÊ съвет;Ê
възнагражденияÊ наÊ членоветеÊ наÊ районнитеÊ иÊ секционнитеÊ избирателниÊ комисии;Ê компютърнатаÊ
обработкаÊ наÊ даннитеÊ отÊ гласуванетоÊ иÊ издаванетоÊ наÊ бюлетинÊ сÊ резултатитеÊ отÊ изборите;Ê
провежданеÊ наÊ разяснителнаÊ кампанияÊ заÊ праватаÊ иÊ задължениятаÊ наÊ гражданитеÊ иÊ начинаÊ наÊ
гласуване. 
  
ПравителствотоÊ имаÊ готовностÊ даÊ осигуриÊ необходимитеÊ средстваÊ приÊ вземанеÊ наÊ РешениеÊ отÊ
странаÊнаÊЦентралнатаÊ избирателнаÊ комисияÊ заÊ въвежданеÊнаÊ видеонаблюдениеÊ вÊ избирателнитеÊ
секции,ÊкактоÊиÊприÊсключванеÊнаÊдоговориÊзаÊлогистикаÊиÊтехническаÊподдръжкаÊнаÊспециализираниÊ
устройстваÊ заÊ електронноÊ машинноÊ гласуванеÊ иÊ заÊ другиÊ материалиÊ иÊ съпътстващиÊ дейностиÊ заÊ
обезпечаванеÊнаÊмашиннотоÊгласуване. 
  
АктътÊнаÊправителствотоÊеÊвÊизпълнениеÊнаÊчл.Ê18ÊотÊИзборнияÊкодекс.ÊНеобходимитеÊсредстваÊзаÊ
финансиранетоÊ наÊ одобренитеÊ сÊ план-сметкатаÊ разходиÊ щеÊ сеÊ осигурятÊ заÊ сметкаÊ наÊ
преструктуриранеÊнаÊразходиÊи/илиÊтрансфериÊпоÊцентралнияÊбюджетÊзаÊ2022Êг. 
  
Източник:Êhttps://gov.bg/ 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

ПравителствотоÊприеÊрешениеÊзаÊподготовкатаÊиÊ
произвежданетоÊнаÊизборитеÊнаÊ2Êоктомври 
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МинистерскиятÊ съветÊ одобриÊ целеваÊ вноскаÊ отÊ странаÊ наÊ „БългарскиÊ енергиенÊ холдинг“Ê
ЕАДÊкъмÊФондÊ„СигурностÊнаÊелектроенергийнатаÊсистема“Ê(ФСЕС)ÊвÊиндикативенÊразмерÊ
700 млн.Ê лева.Ê ИндикативниятÊ размерÊ наÊ вноската,Ê средстваÊ заÊ коятоÊ следваÊ даÊ сеÊ
осигурятÊ наÊ БЕХÊ ЕАДÊ отÊ дъщернитеÊ муÊ дружестваÊ –производителиÊ наÊ електрическаÊ
енергия,ÊеÊизчисленÊнаÊбазаÊотчетниÊиÊпрогнозниÊданниÊзаÊпериодаÊюниÊ -ÊавгустÊ2022Ê г.Ê
СредстватаÊ саÊ предвидениÊ заÊ покриванеÊнаÊразходитеÊ заÊ изпълнениеÊнаÊПрограматаÊ заÊ
компенсиранеÊ наÊ разходитеÊ наÊ небитовиÊ крайниÊ клиентиÊ заÊ електрическаÊ енергияÊ иÊ наÊ
операторитеÊнаÊелектропреноснатаÊиÊнаÊелектроразпределителнитеÊмрежиÊзаÊзакупуванеÊ
наÊколичестватаÊелектрическаÊенергия,ÊпотребенаÊзаÊтехнологичниÊразходиÊзаÊпериодаÊотÊ
1ÊюлиÊ2022Êг.ÊдоÊ30ÊсептемвриÊ2022Êг. 
  
СъгласноÊприетияÊЗаконÊзаÊизменениеÊиÊдопълнениеÊнаÊЗаконаÊзаÊдържавнияÊбюджетÊнаÊ
РепубликаÊБългарияÊзаÊ2022Êг.,ÊФСЕСÊследваÊдаÊкомпенсираÊнебитовитеÊкрайниÊклиентиÊ
наÊ електрическаÊ енергияÊ вÊ размерÊ 100Ê наÊ стоÊ отÊ разликатаÊ междуÊ реалнатаÊ
средномесечнаÊ борсоваÊ ценаÊ заÊ базовÊ товарÊ наÊ сегментаÊ „ДенÊ напред”Ê наÊ „БългарскаÊ
независимаÊенергийнаÊборса“ÊЕАД,ÊзаÊсъответнияÊмесецÊиÊбазоватаÊценаÊотÊ250Êлв./MWhÊ
заÊпериодаÊотÊ1ÊюлиÊдоÊ31ÊдекемвриÊ2022Êг. 
  
ЗаÊ даÊ сеÊ извършатÊ предвиденитеÊ компенсации,Ê вÊ ЗаконаÊ еÊ предвиденоÊ публичнитеÊ
предприятияÊ отÊ секторÊ енергетикаÊ съсÊ 100%Ê държавноÊ участиеÊ вÊ капиталаÊ даÊ внасятÊ
целевиÊ вноскиÊ въвÊФСЕСÊ заÊ покриванеÊ наÊ разходиÊ поÊ чл.Ê 36б,Ê ал.Ê 1,Ê т.Ê 4Ê отÊ ЗаконаÊ заÊ
енергетиката.ÊРазмерътÊнаÊвноскитеÊсеÊопределяÊотÊМинистерскияÊсъветÊпоÊпредложениеÊ
наÊминистъраÊнаÊенергетикатаÊприÊотчитанеÊнаÊпълнатаÊсебестойностÊнаÊпроизведенатаÊ
електрическаÊ енергия,Ê необходимитеÊ средстваÊ заÊ изпълнениеÊ наÊ инвестицииÊ иÊ ремонтиÊ
безÊ ДДС,Ê гарантиращиÊ дългосрочнатаÊ експлоатацияÊ наÊ производственитеÊ мощностиÊ иÊ
осигуряващиÊикономическиÊобоснованаÊнормаÊнаÊвъзвръщаемостÊнаÊкапитала. 

ПравителственотоÊрешениеÊеÊприетоÊнеприсъствено. 

 
 

МинистерскиятÊсъветÊодобриÊцелеваÊвноскаÊотÊстранаÊнаÊ
БЕХÊвъвÊФондÊ„СигурностÊнаÊелектроенергийнатаÊ

система“ 
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РешениеÊ заÊ трайноÊ оптимизиранеÊ наÊ ценитеÊ наÊ гориватаÊ сеÊ очакваÊ даÊ предложиÊ
работнатаÊ група,Ê вÊ коятоÊ участватÊ представителиÊ наÊ министерствотоÊ наÊ енергетиката,Ê
министерствотоÊ наÊ икономикатаÊ иÊ индустрията,Ê кактоÊ иÊ наÊ компаниитеÊ „ЛукойлÊ
Нефтохим“ÊиÊ„ЛукойлÊБългария“.ÊМинистърътÊнаÊенергетикатаÊРосенÊХристовÊобяви,ÊчеÊ
работнатаÊгрупаÊщеÊстартираÊактивенÊдиалогÊпоÊтематаÊощеÊпрезÊследващатаÊседмица,Ê
щеÊбъдатÊобсъдениÊвключителноÊмерките,ÊкоитоÊсаÊподготвениÊвÊрамкитеÊнаÊенергийнияÊ
кризисенÊ щаб.Ê НадявамÊ сеÊ вÊ най-скороÊ времеÊ даÊ имамеÊ осезаемиÊ резултати,Ê посочиÊ
министърÊРосенÊХристов. 
  
ПроучениÊсаÊвсичкиÊвъзможностиÊнаÊдържаватаÊиÊсмеÊподготвени,ÊзаявиÊотÊсвояÊстранаÊ
министърътÊ наÊ икономикатаÊ иÊ индустриятаÊ НиколаÊ СтояновÊ поÊ поводÊ предстоящитеÊ
обсъжданияÊвÊработнатаÊгрупа.ÊМинистърътÊотбеляза,ÊчеÊгориватаÊсаÊкомпонентÊотÊвсякаÊ
еднаÊстока,Ê коятоÊпотребяваме.ÊСпоредÊминистърÊСтояновÊовладяванетоÊнаÊценитеÊнаÊ
гориватаÊеÊвъзможностÊдаÊбъдеÊукротенаÊиÊинфлациятаÊвÊБългария,ÊкоятоÊеÊдваÊпътиÊпо-
високаÊотÊсреднатаÊзаÊЕвропейскияÊсъюз. 
 

 

„ПредизборнатаÊкампанияÊзапочнаÊдалечÊпредиÊофициалнияÊйÊстарт.ÊЗаÊсъжалениеÊимаÊ
фактори,Ê коитоÊ възприематÊ служебнотоÊ правителствоÊ катоÊ противникÊ вÊ тазиÊ кампанияÊ
илиÊ по-точноÊ искатÊ даÊ извлекатÊ съмнителниÊ политическиÊ ползиÊ наÊ нашÊ гръб“,Ê заявиÊ
премиерътÊ ГълъбÊ ДоневÊ предиÊ началотоÊ наÊ редовнотоÊ правителственоÊ заседание.Ê
Министър-председателятÊ припомни,Ê чеÊ служебнотоÊ правителствоÊ нямаÊ даÊ участваÊ вÊ
изборите,ÊпорадиÊкоетоÊеÊлогичноÊпартиитеÊиÊкоалициитеÊдаÊпотърсятÊопонентиÊдругаде.Ê
ВÊ тозиÊ контекстÊ ДоневÊ призоваваÊ заÊ запазванеÊ наÊ спокойствиеÊ иÊ самообладаниеÊ катоÊ
добави,Ê чеÊнерядкоÊръководениятÊотÊнегоÊекипÊимаÊоснованиеÊдаÊотговориÊнаÊневерниÊ
илиÊобидниÊтвърдения. 
  
„НашатаÊ първостепеннаÊ задачаÊ еÊ даÊ решавамеÊ проблемитеÊ наÊ милионитеÊ българскиÊ
граждани,Ê аÊ неÊ даÊ влизамеÊ вÊ дискусияÊ сÊ тези,Ê коитоÊ саÊ гиÊ създалиÊ сÊ действияÊ илиÊ
бездействия.Ê ЩеÊ продължимÊ даÊ работимÊ организираноÊ иÊ упоритоÊ катоÊ преодолявамеÊ
реалните,Ê аÊ неÊ измисленитеÊ трудности“,Ê казаÊ ощеÊ премиерът.Ê ДоневÊ посочи,Ê чеÊ поÊ
КонституцияÊиÊпоÊсъвестÊотговорностÊнаÊслужебнияÊкабинетÊеÊдаÊосигуриÊподготовкаÊиÊ
провежданеÊнаÊчестниÊиÊсвободниÊизбори.Ê„ТоваÊправимÊиÊщеÊправимÊбезкомпромисно“,Ê
категориченÊбеÊминистър-председателят. 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

ДържаватаÊподготвяÊмеркиÊзаÊнамаляванеÊнаÊценитеÊнаÊ
горивата 

ПОЛИТИКИÊИÊПРОГРАМИÊНАÊПРАВИТЕЛСТВОТО БРОЙÊ8,ÊАВГУСТÊ2022 

    

ПремиерътÊДонев:ÊПоÊКонституцияÊиÊпоÊсъвестÊнашаÊ
отговорностÊеÊдаÊосигуримÊчестниÊиÊсвободниÊизбориÊ-Ê

товаÊправимÊиÊщеÊправимÊбезкомпромисно 
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НаÊ1.08.2022Êг.ÊизтичаÊсрокът,ÊвÊкойтоÊдържавитеÊ—ÊчленкиÊнаÊЕС,ÊтрябвашеÊдаÊ
транспонират ДирективатаÊзаÊпрозрачниÊиÊпредвидимиÊусловияÊнаÊтруд вÊнационалнотоÊ
законодателство.ÊДирективатаÊпредвиждаÊпо-широкиÊиÊактуализираниÊтрудовиÊправаÊиÊ
защитаÊзаÊ182-таÊмилионаÊработнициÊвÊЕС. 

СÊновитеÊправилаÊусловиятаÊнаÊтрудÊщеÊбъдатÊпо-предвидимиÊзаÊработниците,Ê
напримерÊщоÊсеÊотнасяÊдоÊназначениятаÊиÊработнотоÊвреме.ÊТеÊщеÊиматÊсъщоÊправоÊдаÊ
получаватÊнавременнаÊиÊпо-пълнаÊинформацияÊзаÊосновнитеÊаспектиÊнаÊработатаÊси,Ê
катоÊнапримерÊмястотоÊнаÊработаÊиÊвъзнаграждението.ÊТоваÊеÊважнаÊстъпкаÊкъмÊ
изгражданетоÊнаÊсилнаÊсоциалнаÊЕвропаÊиÊдопринасяÊзаÊпревръщанетоÊна ЕвропейскияÊ
стълбÊнаÊсоциалнитеÊправа вÊосезаемаÊреалностÊзаÊхоратаÊвÊцелияÊЕС. 

КомисарятÊзаÊработнитеÊместаÊиÊсоциалнитеÊправаÊНикола Шмит заяви: ДирективатаÊ
заÊпрозрачниÊиÊпредвидимиÊусловияÊнаÊтрудÊеÊпрякÊотговорÊнаÊбързоÊпроменящатаÊсеÊ
реалностÊнаÊнашитеÊпазариÊнаÊтруда.ÊХоратаÊиматÊправоÊнаÊпо-пълнаÊинформацияÊ
заÊусловиятаÊнаÊзаетостÊиÊнаÊпо-голямаÊпредвидимостÊвÊежедневието.ÊНовитеÊ
правилаÊщеÊпомогнатÊдаÊсеÊгарантиратÊкачествениÊработниÊместа,ÊдаÊсеÊосигуриÊ
стабилностÊнаÊработницитеÊиÊдаÊимÊсеÊдадеÊвъзможностÊдаÊпланиратÊживотаÊси.   

ТрудовитеÊ праваÊ иÊ защитатаÊ сеÊ разширяватÊ иÊ актуализират,Ê заÊ даÊ сеÊ адаптиратÊ къмÊ
новияÊсвятÊнаÊтруда. 
 

СпоредÊоценкитеÊдопълнителноÊмеждуÊ2ÊиÊ3 милионаÊработнициÊсÊнесигурниÊиÊ
нестандартниÊформиÊнаÊзаетост,ÊвключителноÊработаÊнаÊнепълноÊработноÊвреме,Ê
временнаÊработаÊиÊработаÊнаÊповикване,ÊсегаÊщеÊсеÊползватÊсÊправоÊнаÊинформацияÊзаÊ
условиятаÊнаÊработаÊиÊсÊноваÊзащита,ÊкатоÊнапримерÊправоÊнаÊпо-голямаÊпредвидимостÊ
наÊработнотоÊвреме.ÊВÊсъщотоÊвремеÊдирективатаÊзачитаÊгъвкавосттаÊнаÊ
нестандартнатаÊзаетост,ÊкатоÊпоÊтозиÊначинÊзапазваÊползитеÊотÊнеяÊзаÊработницитеÊиÊ
работодателите.Ê 

ДирективатаÊщеÊбъдеÊотÊползаÊиÊзаÊработодателите,ÊкатоÊгарантира,ÊчеÊзащитатаÊнаÊ
работницитеÊоставаÊвÊсъответствиеÊсÊпоследнитеÊпромени,ÊнастъпилиÊнаÊпазаритеÊнаÊ
труда,ÊнамаляваÊадминистративнитеÊпречкиÊпредÊработодателите,ÊнапримерÊдавайкиÊ
възможностÊзаÊпредоставянеÊнаÊинформацияÊпоÊелектроненÊпът,ÊиÊсъздаваÊеднаквиÊ
условияÊнаÊконкуренцияÊмеждуÊработодателитеÊвÊЕС,ÊкоетоÊщеÊпозволиÊлоялнаÊ
конкуренцияÊвъзÊосноваÊнаÊеднаквоÊминималноÊравнищеÊнаÊтрудовитеÊправа.Ê 

 

Източник:Êhttps://ec.europa.eu/ 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 
 

СоциалнаÊЕвропа:ÊПо-прозрачниÊиÊпредвидимиÊусловияÊ
наÊтрудÊзаÊработницитеÊвÊЕС. 
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HERA, ОрганътÊнаÊЕвропейскатаÊкомисияÊзаÊготовностÊиÊреакцияÊприÊизвънредниÊ
здравниÊситуации, подписаÊрамковÊдоговорÊзаÊсъвместноÊвъзлаганеÊнаÊобществениÊ
поръчкиÊсÊдружеството HIPRAÊHUMANÊHEALTH заÊдоставкаÊнаÊтяхнатаÊпротеиноваÊ
ваксинаÊсрещуÊCOVID-19.ÊВÊсъвместнотоÊвъзлаганеÊнаÊобществениÊпоръчкиÊучастватÊ
14ÊдържавиÊчленкиÊиÊдругиÊдържави,ÊкатоÊвÊрамкитеÊнаÊтезиÊпоръчкиÊтеÊмогатÊдаÊ
закупятÊдоÊ250ÊмилионаÊдози.ÊТъйÊкатоÊброятÊнаÊслучаитеÊвÊЕвропаÊотновоÊнараства,Ê
тозиÊдоговорÊщеÊнаправиÊваксинатаÊнаÊHIPRAÊбързоÊдостъпнаÊзаÊучастващитеÊ
държави,ÊведнагаÊщомÊтазиÊваксинаÊполучиÊположителнаÊоценкаÊотÊЕвропейскатаÊ
агенцияÊпоÊлекарствата. 

КомисарятÊпоÊвъпроситеÊнаÊздравеопазванетоÊиÊбезопасносттаÊнаÊхранитеÊ
Стела Кириакиду заяви: СÊнарастванетоÊнаÊброяÊнаÊслучаитеÊнаÊзаразяванеÊсÊ
COVID-19ÊвÊЕвропаÊтрябваÊдаÊгарантирамеÊмаксималнаÊподготвеностÊзаÊ
наближаващитеÊесенниÊиÊзимниÊмесеци.ÊВаксинатаÊнаÊHIPRAÊдобавяÊощеÊединÊ
вариантÊзаÊдопълванеÊнаÊширокияÊнаборÊотÊваксиниÊзаÊнашитеÊдържавиÊчленкиÊиÊ
граждани.ÊУвеличаванетоÊнаÊваксинациятаÊиÊнаÊпоставянетоÊнаÊбустерниÊдозиÊщеÊ
еÊотÊсъщественоÊзначениеÊпрезÊследващитеÊмесеци.ÊРаботимÊнеуморно,ÊзаÊдаÊ
гарантирамеÊналичиетоÊнаÊваксиниÊзаÊвсички.ÊТоваÊеÊнашиятÊЕвропейскиÊздравенÊ
съюзÊ—ÊподготвенÊзаÊбъдещитеÊпредизвикателстваÊиÊвÊготовностÊзаÊдействие. 

ДоговорътÊзаÊсъвместноÊвъзлаганеÊнаÊобществениÊпоръчкиÊсÊHIPRAÊдопълваÊ
вече широкияÊнаборÊотÊваксини,ÊосигурениÊчрезÊстратегиятаÊнаÊЕСÊзаÊваксините,Ê
включителноÊдоговорите,ÊкоитоÊвечеÊсаÊподписаниÊс AstraZeneca, Sanofi-GSK, JanssenÊ
PharmaceuticaÊNV, BioNtech-Pfizer, Moderna, Novavax и Valneva.ÊВÊрамкитеÊнаÊ
стратегиятаÊнаÊЕСÊзаÊваксинитеÊсаÊосигурениÊоколоÊ4,2ÊмилиардаÊдози.ÊБлагодарениеÊ
наÊразнообразнияÊнаборÊотÊосигурениÊваксиниÊЕвропаÊпродължаваÊдаÊбъдеÊдобреÊ
подготвенаÊзаÊваксиниранеÊсрещуÊCOVID-19,ÊкатоÊизползваÊваксини,ÊкоитоÊсаÊ
безопасниÊиÊефикасни.Ê УчастващитеÊдържавиÊмогатÊдаÊрешатÊдаÊдаряватÊваксиниÊнаÊ
държавиÊсÊнискиÊиÊсредниÊдоходиÊилиÊдаÊгиÊпренасочватÊкъмÊдругиÊевропейскиÊ
държави. 

БивалентнатаÊ рекомбинантнаÊ протеиноваÊ ваксинаÊ наÊ HIPRA,Ê коятоÊ понастоящемÊеÊ вÊ
процесÊ наÊ текущоÊ разглежданеÊ отÊ ЕвропейскатаÊ агенцияÊ поÊ лекарствата,Ê сеÊ
разработваÊ катоÊ бустернаÊ дозаÊ приÊ вечеÊ имунизираниÊ лицаÊ наÊ възрастÊ 16Ê иÊ повечеÊ
години.ÊВаксинатаÊHIPRAÊсеÊсъхраняваÊприÊтемператураÊнаÊохлажданеÊмеждуÊ2ÊиÊ8 °C,Ê
коетоÊулесняваÊсъхранениетоÊиÊразпространениетоÊвÊЕвропаÊиÊпоÊсвета. 
 
Източник:Êhttps://ec.europa.eu/ 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

ЗдравенÊсъюз:ÊКомисиятаÊподписваÊдоговорÊзаÊ
съвместноÊвъзлаганеÊнаÊобществениÊпоръчкиÊсÊHIPRAÊзаÊ

ваксиниÊсрещуÊCOVID-19 
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КомисиятаÊприветстваÊрешениетоÊнаÊМеждународнатаÊорганизацияÊзаÊгражданскоÊ
въздухоплаванеÊ(ИКАО)ÊдаÊпризовеÊРускатаÊфедерацияÊнезабавноÊдаÊспреÊдаÊнарушаваÊ
международнитеÊправилаÊзаÊвъздухоплаване,ÊзаÊдаÊсеÊзапазиÊбезопасносттаÊиÊсигурносттаÊ
наÊгражданскотоÊвъздухоплаване.ÊРешениетоÊнаÊИКАОÊсеÊотнасяÊдоÊнарушаванетоÊнаÊ
сувереннотоÊвъздушноÊпространствоÊнаÊУкрайнаÊвÊконтекстаÊнаÊрускатаÊвоеннаÊагресия,Ê
кактоÊиÊдоÊумишленотоÊиÊпродължаващоÊнарушаванеÊнаÊняколкоÊизискванияÊзаÊ
безопасностÊвÊопитÊнаÊрускотоÊправителствоÊдаÊзаобиколиÊсанкциитеÊнаÊЕС.ÊТезиÊдействияÊ
включватÊнезаконноÊдублиращоÊрегистриранеÊвÊРусияÊнаÊвъздухоплавателниÊсредства,Ê
откраднатиÊотÊлизинговиÊкомпании,ÊиÊразрешаванеÊнаÊрускитеÊавиокомпанииÊдаÊ
експлоатиратÊтезиÊвъздухоплавателниÊсредстваÊпоÊмеждународниÊмаршрутиÊбезÊвалидноÊ
свидетелствоÊзаÊлетателнаÊгодност,ÊкоетоÊпредставляваÊнеобходимиятÊсертификатÊзаÊ
безопасност. 

КомисарятÊпоÊвъпроситеÊнаÊтранспортаÊАдина Вълян заяви:Ê„ИзключителноÊважноÊеÊ
всичкиÊдържавиÊдаÊзащитаватÊмеждународнатаÊсистема,ÊоснованаÊнаÊправилаÊвÊ
областтаÊнаÊвъздухоплаването,ÊсÊогледÊнаÊбезопасносттаÊнаÊпътницитеÊиÊ
екипажите. РусияÊпродължаваÊдаÊнарушаваÊосновнитеÊправилаÊнаÊмеждународнотоÊ
въздухоплаване,ÊкактоÊиÊдаÊдаваÊуказанияÊнаÊсвоитеÊавиокомпанииÊдаÊработятÊсрещуÊ
тезиÊправила.ÊПриветствамÊнедвусмисленотоÊосъжданеÊотÊстранаÊнаÊСъветаÊнаÊ
ИКАО,ÊкоетоÊотразяваÊстепентаÊнаÊсериозностÊнаÊдействията,ÊпредприетиÊотÊ
Русия“. 

Жозеп Борел,ÊвърховенÊпредставителÊиÊзаместник-председателÊнаÊКомисията,Êзаяви:Ê
„ЦелтаÊнаÊсанкциитеÊнаÊЕС,ÊвÊдопълнениеÊкъмÊвсичкиÊнашиÊдругиÊдействия,ÊеÊдаÊсеÊспреÊ
безразсъднотоÊиÊнечовешкоÊнашествиеÊнаÊРусияÊвÊУкрайна.ÊВÊтозиÊконтекстÊ
приветствамÊдокладаÊнаÊИКАО,ÊвÊкойтоÊсеÊпосочваÊощеÊединÊпримерÊзаÊгрубоÊ
незачитанеÊотÊстранаÊнаÊРусияÊнаÊмеждународнитеÊправилаÊиÊстандарти,ÊкоетоÊ
излагаÊнаÊрискÊживотаÊнаÊхората,ÊвключителноÊнаÊрускитеÊграждани“. 

ВчераÊИКАОÊинформираÊ193-теÊсиÊдържавиÊчленкиÊзаÊявнотоÊнеспазванеÊотÊстранаÊнаÊ
РусияÊнаÊизключителноÊважнотоÊмеждународноÊзаконодателствоÊвÊобласттаÊнаÊ
въздухоплаванетоÊиÊщеÊповдигнеÊтозиÊвъпросÊнаÊследващотоÊсиÊобщоÊсъбрание,ÊкоетоÊщеÊ
сеÊпроведеÊотÊ27ÊсептемвриÊдоÊ7ÊоктомвриÊ2022 г. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/ 

 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 
 

КомисиятаÊприветстваÊосъжданетоÊнаÊРусияÊотÊстранаÊ
наÊмеждународнатаÊобщностÊзаÊнарушаванеÊнаÊ

правилатаÊзаÊвъздухоплаванеÊиÊсанкциитеÊнаÊЕС* 
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ЕвропейскатаÊкомисияÊодобриÊбългарскаÊсхемаÊвÊразмерÊнаÊ218 милионаÊевроÊ
(426 милионаÊлева)ÊзаÊподпомаганеÊнаÊопределениÊземеделскиÊпроизводителиÊвÊ
контекстаÊнаÊнахлуванетоÊнаÊРусияÊвÊУкрайна.ÊСхематаÊбешеÊодобренаÊ
съгласно временнатаÊрамкаÊзаÊдържавнаÊпомощÊприÊкризи,ÊприетаÊотÊКомисиятаÊ
на 23 мартÊ2022 г. иÊизмененаÊна 20 юлиÊ2022 г.,ÊвъзÊосноваÊнаÊчлен 107,Êпараграф 3,Ê
буква б)ÊотÊДоговораÊзаÊфункциониранетоÊнаÊЕвропейскияÊсъюзÊ(ДФЕС),ÊкатоÊпризна,ÊчеÊ
икономикатаÊнаÊЕСÊизпитваÊсериозниÊзатруднения. 

ИзпълнителниятÊзаместник-председателÊнаÊКомисиятаÊМаргрете Вестегер,ÊкоятоÊ
отговаряÊзаÊполитикатаÊвÊобласттаÊнаÊконкуренцията,Êзаяви: СелскостопанскиятÊ
секторÊпострадаÊособеноÊтежкоÊотÊувеличениетоÊнаÊценитеÊнаÊенергиятаÊиÊнаÊдругиÊ
разходиÊзаÊвложениÊресурси,ÊпричиненоÊотÊнахлуванетоÊнаÊРусияÊвÊУкрайнаÊиÊ
свързанитеÊсÊнегоÊсанкции.ÊОдобренатаÊднесÊсхемаÊнаÊстойностÊ218 милионаÊевроÊ
щеÊдадеÊвъзможностÊнаÊБългарияÊдаÊпомогнеÊнаÊземеделскитеÊстопани,ÊзасегнатиÊ
отÊнастоящатаÊгеополитическаÊкриза.ÊПродължавамеÊдаÊподкрепямеÊУкрайнаÊиÊ
нейнияÊнарод.ÊВÊсъщотоÊвремеÊпродължавамеÊдаÊработимÊвÊтясноÊсътрудничествоÊсÊ
държавитеÊчленки,ÊзаÊдаÊгарантираме,ÊчеÊнационалнитеÊмеркиÊзаÊподкрепаÊмогатÊдаÊ
бъдатÊвъведениÊсвоевременно,ÊкоординираноÊиÊефективно,ÊкатоÊсъщевременноÊсеÊ
защитаватÊеднаквитеÊусловияÊнаÊконкуренцияÊнаÊединнияÊпазар. 

БългарияÊуведомиÊКомисиятаÊсъгласноÊвременнатаÊрамкаÊприÊкризиÊзаÊсхемаÊвÊразмерÊ
наÊ218 милионаÊевроÊ(426 милионаÊлева)ÊзаÊподпомаганеÊнаÊопределениÊземеделскиÊ
производителиÊвÊконтекстаÊнаÊнахлуванетоÊнаÊРусияÊвÊУкрайна. 

МяркатаÊщеÊможеÊдаÊсеÊизползваÊотÊмикро-,ÊмалкиÊиÊсредниÊпредприятия,ÊзанимаващиÊ
сеÊсÊпървичноÊпроизводствоÊнаÊопределениÊселскостопанскиÊпродукти,ÊкоитоÊсаÊ
засегнатиÊотÊувеличениетоÊнаÊценитеÊнаÊенергията,ÊтороветеÊиÊдругиÊразходиÊзаÊвложениÊ
ресурси,ÊпричиненоÊотÊнастоящатаÊгеополитическаÊкризаÊиÊсвързанитеÊсÊнеяÊсанкции.Ê
СхематаÊобхващаÊпървичнотоÊпроизводствоÊнаÊследнитеÊселскостопанскиÊпродукти:Ê
дребниÊиÊедриÊпреживниÊживотни,Êконе,ÊпчелниÊкошери,ÊплодовеÊиÊзеленчуциÊ(по-
специалноÊсалатиÊиÊмарули,ÊбамяÊиÊтиквички),ÊрозовоÊмасло,ÊвинениÊлози,ÊядкиÊиÊтютюн. 

ПоÊтазиÊсхемаÊдопустимитеÊбенефициериÊщеÊиматÊправоÊдаÊполучатÊпомощÊвÊограниченÊ
размерÊподÊформатаÊнаÊпрекиÊбезвъзмездниÊсредства. РазмерътÊнаÊпомощтаÊзаÊвсекиÊ
бенефициерÊщеÊсеÊизчисляваÊвъзÊосноваÊнаÊброяÊнаÊживотнитеÊиÊнаÊхектаритеÊ
земеделскаÊземя.ÊКомисиятаÊустанови,ÊчеÊбългарскатаÊсхемаÊотговаряÊнаÊусловията,Ê
посочениÊвъвÊвременнатаÊрамкаÊприÊкризи.ÊПо-специалноÊпомощтаÊi)ÊнямаÊдаÊнадвишаваÊ
62 000 EURÊнаÊбенефициер;ÊиÊii)ÊщеÊбъдеÊпредоставенаÊнеÊпо-късноÊотÊ31ÊдекемвриÊ
2022 г. 

КомисиятаÊстигнаÊдоÊзаключението,ÊчеÊбългарскатаÊсхемаÊеÊнеобходима,ÊцелесъобразнаÊ
иÊпропорционалнаÊзаÊпреодоляванетоÊнаÊсериозниÊзатрудненияÊвÊикономикатаÊнаÊ
държаваÊчленкаÊвÊсъответствиеÊсÊчлен 107,Êпараграф 3,Êбуква б)ÊотÊДФЕСÊиÊсÊусловията,Ê
посочениÊвъвÊвременнатаÊрамкаÊприÊкризи. 

ВъзÊосноваÊнаÊтоваÊКомисиятаÊодобриÊмяркатаÊзаÊпомощÊсъгласноÊправилатаÊнаÊЕСÊзаÊ
държавнатаÊпомощ.ÊÊÊÊhttps://ec.europa.eu/ 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

ДържавнаÊпомощ:ÊКомисиятаÊодобряваÊбългарскаÊсхемаÊ
вÊразмерÊнаÊ218 милионаÊевроÊзаÊподпомаганеÊнаÊ

земеделскитеÊпроизводителиÊвÊконтекстаÊнаÊ
нахлуванетоÊнаÊРусияÊвÊУкрайна 
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КомисиятаÊрешиÊдаÊрегистрираÊЕвропейскаÊгражданскаÊинициативаÊ(ЕГИ),ÊозаглавенаÊ
„ПризивÊзаÊпостиганеÊнаÊсредаÊбезÊтютюнÊиÊнаÊпървотоÊевропейскоÊпоколениеÊбезÊтютюнÊ
доÊ2030 г.“ÊОрганизаторитеÊнаÊинициативатаÊпризоваватÊКомисиятаÊдаÊпредложиÊ
законодателство,ÊчрезÊкоетоÊновитеÊпоколенияÊдаÊбъдатÊпредпазениÊотÊпристрастяванеÊ
къмÊтютюнопушенето,ÊдаÊсеÊпредприематÊдействияÊсрещуÊсвързанитеÊсÊтоваÊопасностиÊ
заÊоколнатаÊсредаÊиÊдействияÊзаÊборбаÊсÊтютюнопушенето.ÊПо-конкретноÊтеÊотправятÊ
исканеÊкъмÊКомисиятаÊдаÊпредложиÊправниÊактовеÊзаÊпрекратяванеÊнаÊпродажбатаÊнаÊ
тютюневиÊиÊникотиновиÊизделияÊнаÊграждани,ÊродениÊследÊ2010 г.ÊИнициативатаÊсъщоÊ
такаÊпризоваваÊзаÊконкретниÊмеркиÊзаÊпостиганеÊнаÊплажовеÊиÊречниÊбреговеÊбезÊ
тютюневÊдимÊиÊбезÊугарки,ÊзаÊсъздаванеÊнаÊевропейскаÊмрежаÊотÊнационалниÊпарковеÊ
безÊтютюнÊиÊфасове,ÊзаÊразширяванеÊнаÊоткрититеÊпространстваÊбезÊтютюневÊдимÊиÊзаÊ
премахванеÊнаÊрекламитеÊнаÊтютюневиÊизделияÊиÊтяхнотоÊприсъствиеÊвÊаудио-
визуалнитеÊпродукцииÊиÊсоциалнитеÊмедии. 

ТъйÊкатоÊевропейскатаÊгражданскаÊинициативаÊотговаряÊнаÊофициалнитеÊусловия,Ê
КомисиятаÊсчита,ÊчеÊтяÊеÊправноÊдопустима.ÊНаÊтозиÊетапÊКомисиятаÊнеÊеÊанализиралаÊ
предложениетоÊпоÊсъщество. 

РешениетоÊзаÊрегистрацияÊеÊотÊправноÊестествоÊиÊнеÊпредопределяÊокончателнитеÊ
правниÊиÊполитическиÊзаключенияÊнаÊКомисиятаÊотносноÊтазиÊинициатива,ÊкактоÊиÊ
действията,ÊкоитоÊвъзнамеряваÊдаÊпредприеме,ÊакоÊимаÊтакива,ÊвÊслучайÊчеÊ
инициативатаÊполучиÊнеобходиматаÊподкрепа.ÊСъдържаниетоÊнаÊинициативатаÊотразяваÊ
единственоÊвъзгледитеÊнаÊгрупатаÊнаÊорганизаторитеÊѝÊиÊпоÊникакъвÊначинÊнеÊможеÊдаÊ
сеÊсмята,ÊчеÊотразяваÊвъзгледитеÊнаÊКомисията. 

СледващиÊстъпки 

СледÊднешнатаÊрегистрацияÊорганизаторитеÊразполагатÊ сÊ6Êмесеца,Ê заÊдаÊ започнатÊдаÊ
събиратÊподписи.ÊАкоÊвÊсрокÊотÊ1ÊгодинаÊевропейскаÊгражданскаÊинициативаÊполучиÊединÊ
милионÊ изявленияÊ заÊ подкрепаÊ отÊ поддръжнициÊ отÊ най-малкоÊ 7Ê различниÊ държавиÊ
членки,ÊКомисиятаÊтрябваÊдаÊсеÊзадейства.ÊКомисиятаÊможеÊдаÊрешиÊдалиÊдаÊуважиÊилиÊ
неÊискането,ÊкатоÊщеÊтрябваÊдаÊобосновеÊрешениетоÊси. 
 
 
https://ec.europa.eu/ 
 
 
 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ  ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

КомисиятаÊвзеÊрешениеÊдаÊрегистрираÊноваÊевропейскаÊ
гражданскаÊинициативаÊзаÊтютюна 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 
ТЕРИТОРИАЛНОÊСТАТИСТИЧЕСКОÊБЮРОÊ-ÊЮГОИЗТОК 

ОТДЕЛÊ„СТАТИСТИЧЕСКИÊИЗСЛЕДВАНИЯÊ-ÊЯМБОЛ“ 

 
ИЗДАДЕНИÊРАЗРЕШИТЕЛНИÊЗАÊСТРОЕЖÊИÊЗАПОЧНАТОÊСТРОИТЕЛСТВОÊНАÊНОВИÊСГРАДИÊВÊОБЛАСТÊЯМБОЛÊ

ПРЕЗÊВТОРОТОÊТРИМЕСЕЧИЕÊНАÊ2022ÊГОДИНА 

 

ПрезÊвторотоÊтримесечиеÊнаÊ2022Êг.ÊместнитеÊадминистрацииÊнаÊтериториятаÊнаÊобластÊЯмболÊсаÊиздалиÊразрешителниÊзаÊ
строежÊнаÊ13ÊжилищниÊсградиÊсÊ24ÊжилищаÊвÊтяхÊиÊ3 119Êкв.ÊмÊразгънатаÊзастроенаÊплощÊ(РЗП)ÊиÊнаÊ27ÊдругиÊсградиÊсÊ10Ê519Êкв.ÊмÊ
РЗП. 

СпрямоÊ предходнотоÊ тримесечиеÊ издаденитеÊ разрешителниÊ заÊ строежÊ наÊ жилищнитеÊ сградиÊ намаляватÊ сÊ 18.8%,Ê докатоÊ
жилищатаÊвÊтяхÊсеÊувеличаватÊ-ÊсÊ9.1%,ÊаÊобщатаÊимÊзастроенаÊплощÊсеÊзапазва.ÊИздаденитеÊразрешителниÊзаÊстроежÊнаÊдругиÊсградиÊ
бележатÊръстÊотÊ8.0%,ÊноÊобщатаÊимÊзастроенаÊплощÊнамаляваÊсÊ57.3%. 

ВÊсравнениеÊ сÊ второтоÊ тримесечиеÊнаÊ2021Ê г.Ê издаденитеÊразрешителниÊ заÊ строежÊнаÊновиÊжилищниÊсградиÊнамаляватÊ сÊ
48.0%,ÊжилищатаÊвÊ тяхÊ -Ê сÊ 54.7%,Ê аÊ общатаÊимÊзастроенаÊплощÊ -Ê сÊ 55.7%.ÊБроятÊнаÊиздаденитеÊразрешителниÊ заÊ строежÊнаÊдругиÊ
видовеÊсградиÊсаÊсÊ18.2%Êпо-малко,ÊаÊсъответнатаÊимÊРЗПÊ-ÊсÊ3.2%. 

 

 

Фиг.Ê1.ÊИздадениÊразрешителниÊзаÊстроежÊнаÊновиÊсгради 

вÊобластÊЯмболÊпоÊвидовеÊиÊтримесечия 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 

ТЕРИТОРИАЛНОÊСТАТИСТИЧЕСКОÊБЮРОÊ-ÊЮГОИЗТОК 
ОТДЕЛÊ„СТАТИСТИЧЕСКИÊИЗСЛЕДВАНИЯÊ-ÊЯМБОЛ“ 

Най-голямÊбройÊразрешителниÊзаÊ строежÊнаÊновиÊжилищниÊсградиÊсаÊиздадениÊвÊобластитеÊ
ПловдивÊ-Ê399,ÊСофияÊ(столица)Ê-Ê338,ÊСофияÊ-Ê243,ÊВарнаÊ-Ê203ÊиÊБургасÊ-Ê153.ÊНай-многоÊжилищаÊ
предстоиÊдаÊбъдатÊзапочнатиÊвÊобластитеÊСофияÊ(столица)Ê-Ê5Ê984,ÊВарнаÊ -Ê2Ê380,ÊПловдивÊ -Ê1Ê820,Ê
БургасÊ-Ê614ÊиÊБлагоевградÊ-Ê409. 

ПрезÊвторотоÊтримесечиеÊнаÊ2022Êг.ÊнаÊтериториятаÊнаÊобластÊЯмболÊеÊзапочналÊстроежътÊнаÊ
11ÊжилищниÊсградиÊсÊ22ÊжилищаÊвÊтяхÊиÊсÊ3Ê508Êкв.ÊмÊРЗПÊиÊнаÊ12ÊдругиÊсградиÊсÊ6Ê088Êкв.ÊмÊРЗП. 

СпрямоÊ предходнотоÊ тримесечиеÊ броятÊ наÊ започнатитеÊ новиÊ жилищниÊ сградиÊ намаляваÊ сÊ
31.3%,ÊдокатоÊжилищатаÊвÊтяхÊсеÊувеличаватÊсÊ15.8%,ÊаÊтяхнатаÊразгънатаÊзастроенаÊплощÊ-ÊсÊ31.5%.Ê
ЗапочнатитеÊдругиÊвидовеÊсградиÊбележатÊспадÊотÊ20.0%,ÊноÊобщатаÊимÊзастроенаÊплощÊсеÊувеличаваÊ
-ÊсÊ14.6%. 

ВÊсравнениеÊсÊвторотоÊтримесечиеÊнаÊ2021Êг.ÊзапочнатитеÊновиÊжилищниÊсградиÊсаÊпо-малкоÊсÊ
15.4%,ÊдокатоÊброятÊнаÊжилищатаÊвÊтяхÊсеÊувеличаваÊсÊ69.2%,ÊкактоÊиÊразгънататаÊимÊзастроенаÊплощÊ
-Ê сÊ 34.3%.Ê ЗапочнатитеÊ другиÊ видовеÊ сградиÊ намаляватÊ сÊ 40.0%,Ê аÊ общатаÊ имÊ застроенаÊ площÊ -Ê сÊ
84.6%. 

 

МетодологичниÊбележки 

 

ТримесечнотоÊ статистическоÊ наблюдениеÊ заÊ издаденитеÊ разрешителниÊ заÊ строежÊ иÊ
започнатотоÊ строителствоÊ осигуряваÊ информацияÊ кактоÊ заÊ издаденитеÊ отÊместнитеÊ администрацииÊ
разрешителниÊ заÊ строеж,Ê такаÊ иÊ заÊ започнатотоÊ строителствоÊ наÊ новиÊ сградиÊ споредÊ технияÊ видÊ иÊ
разгънатаÊ застроенаÊ площ.Ê ТазиÊ информацияÊ можеÊ даÊ сеÊ използваÊ катоÊ индикаторÊ заÊ бъдещатаÊ
активностÊнаÊстроителнитеÊпредприятияÊвÊстраната. 

ВидоветеÊ сградиÊ сеÊ посочватÊ вÊ съответствиеÊ сÊ КласификациятаÊ наÊ сградитеÊ иÊ
строителнитеÊсъоръженияÊ(КССÊ-Ê2001)ÊиÊсеÊподразделятÊна: 

ЖилищниÊ -Ê сгради,Ê полезнатаÊ площÊнаÊ коитоÊ вÊ голяматаÊ сиÊ частÊ еÊ предназначенаÊ заÊжилищниÊ
целиÊзаÊпостоянноÊобитаване. 

НежилищниÊ-ÊсградиÊзаÊразличниÊнежилищниÊнужди,ÊкоитоÊвключват: 

административниÊ -Ê офисиÊ иÊ сградиÊ заÊ административнаÊ дейностÊ наÊ ведомстваÊ иÊ другиÊ
организацииÊиÊсдруженияÊ(представителниÊсградиÊ-Êбанки,Êпощи,ÊправителствениÊсгради,Ê
сградиÊзаÊконференции,Êконгреси,Êсъдилища,Êобщини); 

другиÊ сградиÊ -Ê всичкиÊ останалиÊ видовеÊ сгради,Ê предназначениÊ заÊ различниÊ дейности:Ê
производствена,Êтърговска,Êтранспортна,Êпросветна,Êкултурна,Êспортна,Êселскостопанска,Ê
здравеопазване,ÊбазиÊзаÊпочивкаÊиÊкраткосрочноÊпребиваванеÊ (хотели,Êмотели,ÊпочивниÊ
домове,ÊхижиÊиÊдр.) 

РазгънатаÊ(обща)ÊзастроенаÊплощÊнаÊсградитеÊеÊсуматаÊотÊзастроенитеÊплощиÊнаÊвсичкиÊ
етажиÊпоÊвъншниÊизмерения. 

 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ РЕГИОНАЛНИÊСТАТИСТИКИ БРОЙÊ8,ÊАВГУСТÊ2022 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 

ВЪВЕДЕНИÊВÊЕКСПЛОАТАЦИЯÊНОВОПОСТРОЕНИÊЖИЛИЩНИÊСГРАДИÊИÊЖИЛИЩАÊВÊ
ОБЛАСТÊЯМБОЛÊПРЕЗÊВТОРОТОÊТРИМЕСЕЧИЕÊНАÊ2022ÊГОДИНА 

(ПРЕДВАРИТЕЛНИÊДАННИ) 

 

ПоÊпредварителниÊданниÊнаÊНационалнияÊстатистическиÊинститутÊброятÊнаÊвъведенитеÊвÊ
експлоатацияÊ жилищниÊ сградиÊ вÊ областÊ ЯмболÊ презÊ второтоÊ тримесечиеÊ наÊ 2022Ê г.Ê еÊ 6,Ê аÊ
новопостроенитеÊжилищаÊвÊтяхÊсаÊ8.ÊСпрямоÊвторотоÊтримесечиеÊнаÊ2021Êг.ÊсградитеÊнамаляватÊсÊ
25.0%,ÊаÊжилищатаÊвÊтяхÊ-ÊсÊ60%Ê(фиг.Ê1). 

 

Фиг.Ê1.ÊВъведениÊвÊексплоатацияÊновопостроениÊжилищниÊсградиÊиÊжилища 

вÊобластÊЯмболÊпоÊтримесечияÊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОтÊвъведенитеÊвÊ експлоатацияÊновопостроениÊжилищниÊсградиÊпрезÊвторотоÊтримесечиеÊ
наÊ2022Êг.ÊсъсÊстоманобетоннаÊконструкцияÊсаÊ33.3%,ÊаÊсÊтухленаÊ-Ê66.7%. 

Най-високÊеÊделътÊнаÊновопостроенитеÊжилищаÊсÊпетÊстаиÊ(50.0%),ÊаÊнай-нисъкÊнаÊтезиÊсÊ
еднаÊиÊсÊшестÊиÊповечеÊстаи,ÊсъответноÊсÊпоÊ12.5%. 

ОбщатаÊполезнаÊплощÊ наÊвсичкиÊновопостроениÊжилищаÊпрезÊвторотоÊтримесечиеÊнаÊ
2022Êг.ÊеÊ1Ê325Êкв.Êм,ÊкатоÊспрямоÊсъответнотоÊтримесечиеÊнаÊ2021Êг.ÊнамаляваÊсÊ37.4%. 

ЖилищнатаÊплощÊсъщоÊнамаляваÊ-ÊсÊ45.9%ÊиÊдостигаÊ887Êкв.ÊметраÊ(фиг.Ê2). 
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СреднатаÊполезнаÊплощÊнаÊедноÊновопостроеноÊжилищеÊсеÊувеличаваÊотÊ105.9Êкв.ÊмÊпрезÊ
второтоÊтримесечиеÊнаÊ2021Êг.ÊнаÊ165.6Êкв.ÊмÊпрезÊсъщотоÊтримесечиеÊнаÊ2022Êгодина. 

 

Фиг.Ê2.ÊОбщаÊполезнаÊиÊжилищнаÊплощÊнаÊвъведените 

вÊексплоатацияÊновопостроениÊжилищаÊвÊобластÊЯмболÊпоÊтримесечияÊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МетодологичниÊбележки 

СтатистическитеÊ данниÊ заÊ новопостроенитеÊ жилищниÊ сградиÊ иÊ жилищаÊ саÊ разработениÊ наÊ
базатаÊнаÊтримесечнаÊинформация,ÊполучаванаÊотÊобщинскитеÊадминистрации. 

ВÊ обхватаÊ наÊ наблюдениетоÊ сеÊ включватÊ новопостроенитеÊ жилищниÊ сградиÊ сÊ одобренÊ
приемателенÊ протоколÊ обр.Ê 16Ê илиÊ издаденоÊ разрешениеÊ заÊ ползванеÊ съгласноÊ НаредбаÊ №Ê
2/31.07.2013Êг.ÊнаÊМинистерствотоÊнаÊрегионалнотоÊразвитиеÊиÊблагоустройството. 

ЖилищнатаÊ площÊ включваÊ площтаÊ наÊ стаитеÊ заÊ живеене,Ê спалните,Ê нишитеÊ заÊ спане,Ê
столовите,Ê стаитеÊ заÊдневноÊпрестояване,Ê стаите,ÊползваниÊкатоÊработниÊкабинетиÊиÊбиблиотекиÊнаÊ
научниÊ работници,Ê гостните,Ê холовете,Ê кактоÊ иÊ площтаÊ наÊ кухнитеÊ надÊ 4Ê кв.Ê м.Ê ДоÊ 31.12.2018Ê г.Ê
площтаÊнаÊкухнитеÊсÊплощÊнадÊ4Êкв.ÊмÊсеÊразглеждаÊотделно. 

СпомагателнатаÊ площÊ включваÊ площтаÊ наÊ спомагателнитеÊ помещения,Ê стаитеÊ иÊ
кухнитеÊсÊплощÊпо-малкаÊотÊ4Êкв.Êм,ÊвестибюлитеÊсÊпорталÊиÊдругаÊпреграда,Êкоридорите,Êантретата,Ê
баните,Ê тоалетните,Ê килерите,Ê дрешниците,Ê другитеÊ спомагателниÊ помещенияÊ (сушилни,Ê перални,Ê
балкониÊиÊлоджии)ÊнезависимоÊотÊголеминатаÊнаÊплощтаÊим.Ê 

ПолезнатаÊ площÊ наÊ жилищетоÊ представляваÊ сумаÊ отÊ жилищнатаÊ иÊ спомагателнатаÊ
площ. 

СреднатаÊ полезнаÊ площÊ наÊ жилищетоÊ еÊ отношениеÊ наÊ полезнатаÊ площÊ къмÊ брояÊ наÊ
жилищата. 

ПовечеÊинформацияÊиÊданниÊзаÊвъведенитеÊвÊексплоатацияÊновопостроениÊжилищниÊсградиÊиÊ
жилищаÊмогатÊдаÊбъдатÊнамерениÊнаÊинтернетÊстраницатаÊнаÊНСИÊнаÊследнияÊлинк:Êhttp://www.nsi.bg/
node/3087/. 
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ВÊОБЛАСТÊЯМБОЛÊПРЕЗÊЮНИÊ2022ÊГОДИНАÊ 

ПрезÊюниÊ2022Êг.ÊвÊобластÊЯмболÊсаÊфункциониралиÊ21ÊместаÊзаÊнастаняванеÊсÊнадÊ10ÊлеглаÊ
-Êхотели,Êмотели,ÊхижиÊиÊдругиÊместаÊзаÊкраткосрочноÊнастаняване.ÊБроятÊнаÊстаитеÊвÊтяхÊеÊ397,ÊаÊ
наÊлеглатаÊ-Ê716.ÊВÊсравнениеÊсÊюниÊ2021Êг.ÊобщияÊбройÊнаÊместатаÊзаÊнастаняванеÊсеÊувеличаваÊсÊ
31.3%,ÊаÊнаÊлеглатаÊвÊтяхÊ-ÊсÊ15.7%. 

ОбщиятÊбройÊнаÊнощувкитеÊвъвÊвсичкиÊместаÊзаÊнастаняване,ÊрегистрираниÊпрезÊюниÊ2022Ê
г.ÊеÊ4 744,ÊилиÊсÊ52.8%ÊповечеÊвÊсравнениеÊсъсÊсъщияÊмесецÊнаÊпредходнатаÊгодина. 

СÊ най-голямÊ относителенÊ дялÊ наÊ реализиранитеÊ нощувкиÊ вÊ местатаÊ заÊ настаняванеÊ отÊ
чужденциÊ презÊюниÊ 2022Ê г.Ê вÊ областÊЯмболÊ саÊ следнитеÊ държави:Ê ГърцияÊ -Ê 26.1%,ÊХърватияÊ -Ê
12.4%ÊиÊРумънияÊ-Ê9.6%. 

ПренощувалитеÊлицаÊвÊместатаÊзаÊнастаняванеÊвÊобластÊЯмболÊпрезÊюниÊ2022Êг.ÊсаÊ1Ê890.Ê
ТеÊ саÊ реализиралиÊ средноÊ поÊ 2.5Ê нощувки.Ê ПренощувалитеÊ българиÊ саÊ 1 618Ê иÊ саÊ реализиралиÊ
средноÊпоÊ2.5Êнощувки.ÊЧуждитеÊгражданиÊсаÊ272ÊиÊсаÊреализиралиÊсредноÊпоÊ2.8Êнощувки. 

ОбщатаÊзаетостÊнаÊлеглатаÊвÊместатаÊзаÊнастаняванеÊпрезÊюниÊ2022Êг.ÊеÊ22.1%.ÊВÊсравнениеÊ
съсÊсъщияÊмесецÊнаÊпредходнатаÊгодинаÊзаетосттаÊнаÊлеглатаÊсеÊувеличаваÊсÊ5.4ÊпроцентниÊпунктаÊ
(фиг.1). 

 

Фиг.1.ÊЗаетостÊнаÊлеглатаÊвÊместатаÊзаÊнастаняванеÊвÊобластÊЯмболÊпоÊмесеци 
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ПриходитеÊотÊнощувкиÊпрезÊюниÊ2022Êг.ÊвÊобласттаÊдостигатÊ241Ê315Êлв.ÊилиÊсъсÊ73.0%ÊповечеÊ
вÊсравнениеÊсÊюниÊ2021Êгодина.ÊРегистрираноÊеÊувеличениеÊкактоÊвÊприходитеÊотÊбългарскиÊгражданиÊ
-ÊсÊ80.9%,ÊтакаÊиÊвÊприходитеÊотÊчуждиÊгражданиÊ-ÊсÊ46.1%Ê(фиг.Ê2). 

 

Фиг.2.ÊПриходиÊотÊнощувкиÊвÊместатаÊзаÊнастаняване 

вÊобластÊЯмболÊпоÊмесеци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МетодологичниÊбележки 

 

ОтÊ2012Ê г.Ê статистическотоÊизследванеÊнаÊ дейносттаÊнаÊместатаÊ заÊнастаняванеÊ сеÊпровеждаÊ
месечноÊ вÊ съответствиеÊ сÊ РегламентÊ№Ê 692/2011Ê наÊ ЕвропейскияÊ парламентÊ иÊ наÊ СъветаÊ относноÊ
европейскатаÊстатистикаÊнаÊтуризмаÊиÊРегламентÊ№Ê1051/2011ÊнаÊЕвропейскатаÊкомисияÊзаÊприлаганеÊ
наÊРегламентÊ№Ê692/2011ÊнаÊЕвропейскияÊпарламентÊиÊнаÊСъветаÊотносноÊевропейскатаÊстатистикаÊнаÊ
туризмаÊпоÊотношениеÊнаÊструктуратаÊнаÊотчетитеÊзаÊкачествотоÊиÊпредаванетоÊнаÊданните. 

ВÊ наблюдениетоÊ сеÊ включватÊ категоризиранитеÊ хотели,Ê къмпингиÊ иÊ другиÊ местаÊ заÊ
краткосрочноÊнастаняванеÊсÊнадÊ10Êлегла,ÊфункциониралиÊпрезÊсъответнияÊотчетенÊпериод. 

ВÊ показателяÊ другиÊместаÊ заÊ краткосрочноÊ настаняванеÊ саÊ обхванатиÊ вилниÊ иÊ туристическиÊ
селища,Êхостели,ÊкъщиÊзаÊгости,Êбунгала,ÊпочивниÊдомове,Êхижи,ÊчастниÊквартириÊиÊапартаментиÊиÊ
другиÊместаÊзаÊкраткосрочноÊнастаняване. 

ЛегладенонощияÊ вÊ експлоатацияÊ еÊ максималниятÊ капацитетÊ наÊ разкрититеÊ леглаÊ заÊ
всекиÊденÊотÊотчетнияÊмесец. 

ВÊприходитеÊотÊнощувкиÊвÊместатаÊзаÊнастаняванеÊсаÊвключениÊсумите,ÊзаплатениÊотÊгостите,Ê
безÊстойносттаÊнаÊдопълнителнитеÊуслуги. 

ПовeчеÊинформацияÊиÊданниÊзаÊместатаÊзаÊнастаняванеÊмогатÊдаÊбъдатÊнамерениÊнаÊинтернетÊ
страницатаÊнаÊНСИÊнаÊследнияÊлинк:Êhttp://www.nsi.bg/Туризъм. 
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НАЕТИÊЛИЦАÊИÊСРЕДНАÊБРУТНАÊРАБОТНАÊЗАПЛАТАÊВÊОБЛАСТÊЯМБОЛÊ 

ПРЕЗÊВТОРОТОÊТРИМЕСЕЧИЕÊНАÊ2022ÊГОДИНА 

 

ПоÊ предварителниÊ данниÊ наÊ НационалнияÊ статистическиÊ институтÊ наетитеÊ лицаÊ поÊ
трудовоÊ иÊ служебноÊ правоотношениеÊ вÊ областÊ ЯмболÊ къмÊ краяÊ наÊ юниÊ 2022Ê г.Ê саÊ 28.0Ê
хиляди.ÊСпрямоÊкраяÊнаÊмартÊ2022Êг.ÊнаетитеÊлицаÊсеÊувеличаватÊсÊ0.4%,ÊаÊвÊсравнениеÊсъсÊсъщияÊ
периодÊнаÊпредходнатаÊгодинаÊ-ÊнамаляватÊсÊ2.3%. 

НаетитеÊ лицаÊ поÊ трудовоÊ иÊ служебноÊ правоотношениеÊ къмÊ краяÊ наÊ юниÊ 2022Ê г.Ê вÊ
общественияÊ секторÊ саÊ 6.9Ê хил.,Ê аÊ вÊ частнияÊ -Ê 21.1Ê хиляди.Ê ВÊ сравнениеÊ съсÊ същияÊ периодÊ наÊ
предходнатаÊгодинаÊнаетитеÊлицаÊвÊобщественияÊсекторÊнамаляватÊсÊ1.0%,ÊаÊвÊчастнияÊ-ÊÊсÊ2.7%. 

СтруктуратаÊнаÊнаетитеÊлицаÊпоÊикономическиÊдейностиÊвÊкраяÊнаÊюниÊ2022Êг.ÊпоказваÊнай
-голямÊотносителенÊдялÊнаÊнаетитеÊ лицаÊпоÊ трудовоÊиÊ служебноÊправоотношениеÊ вÊ дейноститеÊ
„ПреработващаÊ промишленост“Ê -Ê 30.3%,Ê „Търговия;Ê ремонтÊ наÊ автомобилиÊ иÊ мотоциклети“Ê -Ê
17.1%,Ê„Образование“Ê-Ê9.1%. 

СреднатаÊбрутнаÊмесечнаÊработнаÊзаплатаÊвÊобластÊЯмболÊзаÊаприлÊ2022Êг.ÊеÊ1Ê320Êлв.,Ê
заÊмайÊ-Ê1Ê318Êлв.,ÊиÊзаÊюниÊ-Ê1Ê319Êлева. 

ПрезÊ второтоÊ тримесечиеÊ наÊ 2022Ê г.Ê среднатаÊмесечнаÊ работнаÊ заплатаÊ еÊ 1Ê 319Ê лв.,Ê катоÊ
спрямоÊпредходнотоÊ тримесечиеÊ сеÊ увеличаваÊ сÊ 8.5%,Ê аÊ Ê спрямоÊ същияÊпериодÊнаÊпредходнатаÊ
годинаÊ-ÊсÊ10.0%.ÊСреднатаÊбрутнаÊмесечнаÊработнаÊзаплатаÊвÊобластÊЯмболÊеÊсÊ411Êлв.Êпо-нискаÊотÊ
същияÊпоказателÊзаÊстраната. 

ВÊ общественияÊ секторÊ получаватÊ средноÊ 1Ê 559Ê лв.,Ê аÊ вÊ частнияÊ -Ê 1Ê 239Ê леваÊ (фиг.Ê 1).Ê
СпрямоÊ краяÊ наÊ мартÊ 2022Ê г.Ê среднатаÊ месечнаÊ работнаÊ заплатаÊ вÊ общественияÊ секторÊ сеÊ
увеличаваÊсÊ10.6%,ÊаÊвÊчастнияÊ-ÊсÊ7.6%.ÊСпрямоÊсъщияÊпериодÊнаÊпредходнатаÊгодинаÊсреднатаÊ
месечнаÊработнаÊзаплатаÊвÊобщественияÊсекторÊнарастваÊсÊ4.4%,ÊаÊвÊчастнияÊ-ÊсÊ12.5%. 

 

Фиг.Ê1.ÊСреднаÊбрутнаÊмесечнаÊработнаÊзаплатаÊвÊобластÊЯмболÊ 

поÊсекториÊиÊтримесечия 
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Най-високоÊ средноÊмесечноÊ трудовоÊ възнаграждениеÊ презÊ второтоÊ тримесечиеÊ наÊ 2022Ê г.Ê саÊ
получилиÊ наетитеÊ лицаÊ поÊ трудовоÊ иÊ служебноÊ правоотношениеÊ вÊ секторитеÊ „ФинансовиÊ иÊ
застрахователниÊдейности“,Ê„ДобивнаÊпромишленост“,Ê„ДържавноÊуправление“ÊиÊ„Образование“. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊНай-нископлатениÊсаÊбилиÊнаетитеÊлицаÊвÊикономическитеÊдейностиÊ„Транспорт,ÊскладиранеÊиÊ
пощи“,Ê„ХотелиерствоÊиÊресторантьорство“ÊиÊ„АдминистративниÊиÊспомагателниÊдейности“. 

ПоÊразмерÊнаÊ среднатаÊмесечнаÊработнаÊ заплатаÊпрезÊ второтоÊтримесечиеÊнаÊ 2022Ê г.,Ê областÊ
ЯмболÊеÊнаÊ16-тоÊмястоÊспрямоÊдругитеÊобластиÊвÊстраната.ÊНай-високоÊеÊзаплащанетоÊвÊобластитеÊ
СофияÊ(столица)Ê-Ê2Ê373Êлв.,ÊСофияÊ-Ê1Ê645Êлв.ÊиÊВрацаÊ-Ê1Ê570Êлв.,ÊаÊнай-нискоÊвÊобластитеÊКюстендилÊ
-Ê1Ê126Êлв.,ÊБлагоевградÊ-Ê1Ê139Êлв.ÊиÊХасковоÊ-Ê1Ê163Êлева. 

 

Фиг.Ê2.ÊСреднаÊбрутнаÊмесечнаÊработнаÊзаплатаÊпоÊобласти 

 

Ê 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ РЕГИОНАЛНИÊСТАТИСТИКИ БРОЙÊ8,ÊАВГУСТÊ2022 

    



 

 
ОбластнаÊадминистрацияÊЯмбол 

www.yambol.government.bg 
  

33 

 

РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 

 

МетодологичниÊбележки 

ДаннитеÊсаÊполучениÊотÊтримесечнотоÊНаблюдениеÊнаÊнаетитеÊлица,ÊотработенотоÊвреме,Ê
средстватаÊ заÊработнаÊ заплатаÊиÊдругиÊразходиÊ заÊ труд,Ê коетоÊимаÊ заÊцелÊдаÊизследваÊ текущотоÊ
състояниеÊиÊдинамикаÊнаÊосновниÊаспектиÊнаÊпазараÊнаÊтруда. 

НаблюдениетоÊеÊрепрезентативно,ÊкатоÊсеÊизползваÊстратифициранаÊслучайнаÊизвадкаÊотÊ
предприятия.Ê ГенералнатаÊ съвкупностÊ сеÊ стратифицираÊ поÊ следнитеÊ критерии:Ê териториаленÊ
признакÊ -Ê 28Ê административниÊ области,Ê икономическаÊ дейностÊ поÊ КИДÊ -Ê 2008,Ê размерÊ наÊ
предприятиетоÊспоредÊброяÊнаÊнаетитеÊлица. 

МетодологиятаÊ наÊ тримесечнотоÊ наблюдениеÊ наÊ наетитеÊ лица,Ê отработенотоÊ време,Ê
средстватаÊзаÊработнаÊзаплатаÊиÊдругиÊразходиÊзаÊтруд,ÊкактоÊиÊактуалниÊданни,ÊмогатÊдаÊбъдатÊ
намерениÊнаÊсайтаÊнаÊНСИ:Êhttp://www.nsi.bg/sites/методология;Êhttp://www.nsi.bg/данни. 

 
 

ОСНОВНИÊРЕЗУЛТАТИÊОТÊНАБЛЮДЕНИЕТОÊНАÊРАБОТНАТАÊСИЛА 

ВÊОБЛАСТÊЯМБОЛÊПРЕЗÊВТОРОТОÊТРИМЕСЕЧИЕÊНАÊ2022ÊГОДИНА 

ПрезÊвторотоÊтримесечиеÊнаÊ2022Êг.ÊобщиятÊбройÊнаÊзаетитеÊлицаÊвÊобластÊЯмболÊеÊ46.0Ê
хил.,ÊотÊкоитоÊ26.7Êхил.ÊсаÊмъже,ÊаÊ19.3Êхил.ÊсаÊжени.ÊВÊсравнениеÊсъсÊсъщотоÊтримесечиеÊнаÊ2021Ê
г.ÊобщиятÊбройÊнаÊзаетитеÊлицаÊсеÊувеличаваÊсÊ2.0%. 

КоефициентътÊнаÊзаетостÊзаÊнаселениетоÊнаÊвъзрастÊ15ÊиÊповечеÊнавършениÊгодиниÊвÊ
областÊ ЯмболÊ презÊ второтоÊ тримесечиеÊ наÊ 2022Ê г.Ê еÊ 47.6%Ê (приÊ 53.7%Ê заÊ страната),Ê съответноÊ
57.0%Ê заÊ мъжетеÊ иÊ 38.8%Ê заÊ жените.Ê ВÊ сравнениеÊ сÊ второтоÊ тримесечиеÊ наÊ 2021Ê г.Ê тозиÊ
коефициентÊнарастваÊсÊ1.6ÊпроцентниÊпункта.ÊПриÊмъжетеÊнарастваÊсÊ3.7ÊпроцентниÊпункта,ÊаÊприÊ
женитеÊ намаляваÊ сÊ 0.4Ê процентниÊ пункта.Ê ПоÊ коефициентÊ наÊ заетостÊ областÊ Ямбол,Ê заедноÊ сÊ
областÊ Кърджали,Ê сеÊ нареждаÊ наÊ двадесетоÊ мястоÊ вÊ страната,Ê следÊ областÊ ТърговищеÊ иÊ предиÊ
областÊРазград. 

Фиг.Ê1.ÊКоефициентÊнаÊзаетостÊзаÊнаселението 
наÊвъзрастÊ15ÊиÊповечеÊнавършениÊгодиниÊпоÊтримесечия 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 

 

ПрезÊ второтоÊ тримесечиеÊнаÊ 2022Ê г.Ê заетитеÊлицаÊнаÊвъзрастÊ 15Ê -Ê 64ÊнавършениÊ годиниÊ саÊ
42.7Êхил.,Ê катоÊ24.5Êхил.ÊотÊ тяхÊ саÊмъже,Ê аÊ18.3Êхил.Ê саÊжени.ÊОбщиятÊбройÊнаÊ заетитеÊлицаÊвÊ тазиÊ
възрастоваÊгрупаÊсеÊнамаляваÊсÊ2.3%ÊспрямоÊсъщияÊпериодÊнаÊпредходнатаÊгодина. 

ПрезÊвторотоÊтримесечиеÊнаÊ2022Êг.ÊкоефициентътÊнаÊзаетостÊзаÊнаселениетоÊнаÊвъзрастÊ15Ê-Ê64Ê
навършениÊ годиниÊ еÊ 62.5% ,Ê съответноÊ 69.5% Ê заÊ мъжетеÊ иÊ 55.1% Ê заÊ жените.Ê ВÊ сравнениеÊ сÊ
второтоÊ тримесечиеÊ наÊ 2021Ê г.Ê тозиÊ коефициентÊ намаляваÊ сÊ 0.1Ê процентниÊ пункта.ÊПриÊмъжетеÊ сеÊ
увеличаваÊсÊ1.5ÊпроцентниÊпункта,ÊаÊприÊженитеÊнамаляваÊсÊ1.8ÊпроцентниÊпункта.Ê 

МетодологичниÊбележки 

 

НаблюдениетоÊ наÊ работнатаÊ силаÊ еÊ извадковоÊ иÊ сеÊ провеждаÊ непрекъснато,Ê катоÊ осигуряваÊ
тримесечниÊиÊгодишниÊданниÊзаÊикономическатаÊактивностÊнаÊнаселениетоÊнаÊ15ÊиÊповечеÊнавършениÊ
години.ÊТоÊобхващаÊобикновенитеÊдомакинстваÊвÊстраната. 

НаблюдаванÊпериодÊ-ÊхарактеристикитеÊнаÊвсякоÊанкетираноÊлицеÊсеÊотнасятÊзаÊсъстояниетоÊ
муÊпрезÊопределенаÊкалендарнаÊседмица.Ê 

ЗаетиÊсаÊлицатаÊнаÊ15Ê-Ê89ÊнавършениÊгодини,ÊкоитоÊпрезÊнаблюдаванияÊпериод: 

-ÊизвършватÊработаÊдориÊзаÊединÊчас,ÊзаÊкоетоÊполучаватÊработнаÊзаплатаÊилиÊдругÊдоход; 

-Ê неÊ работят,Ê ноÊ иматÊ работа,Ê отÊ коятоÊ временноÊ отсъстватÊ порадиÊ годишенÊ отпуск,Ê болест,Ê
отпускÊприÊражданеÊиÊотглежданеÊнаÊмалкоÊдетеÊиÊдругиÊпричини.Ê 

КоефициентÊнаÊзаетостÊ-ÊотносителниятÊдялÊнаÊзаетитеÊлицаÊотÊнаселениетоÊнаÊвъзрастÊ15ÊиÊ
повечеÊнавършениÊгодиниÊилиÊвÊсъответнатаÊвъзрастоваÊгрупа. 

ПриÊоценкатаÊнаÊрезултатитеÊзаÊвторотоÊтримесечиеÊнаÊ2022Êг.ÊсаÊизползваниÊпредварителниÊ
данниÊ заÊ населениетоÊ наÊ странатаÊ къмÊ 31.03.2022Ê г.,Ê катоÊ еÊ изключеноÊ населението,Ê живеещоÊ вÊ
колективниÊдомакинства. 

КактоÊ приÊ всякоÊ извадковоÊ наблюдение,Ê даннитеÊ отÊ НаблюдениетоÊ наÊ работнатаÊ силаÊ саÊ
обременениÊсÊгрешки,ÊдължащиÊсеÊнаÊизвадкатаÊ(стохастичниÊгрешки). 

ПорадиÊ направенитеÊ закръгленияÊ вÊ някоиÊ случаиÊ общитеÊ данниÊ могатÊ даÊ сеÊ различаватÊ
незначителноÊотÊсуматаÊнаÊотделнитеÊгрупи,ÊвключващиÊсеÊвÊтях. 

ПовечеÊинформацияÊзаÊнаблюдениетоÊнаÊработнатаÊсилаÊможеÊдаÊсеÊнамериÊнаÊинтернетÊ
страницатаÊнаÊНСИÊнаÊследнияÊлинк:Êhttp://www.nsi.bg/НаблюдениеÊнаÊработнатаÊсила/. 
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* 

ПрезÊюлиÊ2022Êг.ÊсеÊотчитаÊзаÊпореденÊмесецÊнамалениеÊ
вÊброяÊнаÊрегистриранитеÊбезработниÊвÊбюратаÊпоÊтрудаÊ
отÊЯмболскаÊобластÊ-ÊвÊкраяÊнаÊмесецаÊтеÊсаÊ2127ÊиÊ
саÊ съсÊ 120Ê душиÊ (5,3%)Ê по-малкоÊ отÊ безработнитеÊ вÊ
краяÊ наÊ м.Ê юни.Ê БезработнитеÊ презÊ юлиÊ 2022Ê саÊ по-
малкоÊсÊ429ÊдушиÊ(съсÊ17%)ÊвÊсравнениеÊсъсÊсъщияÊме-
сецÊнаÊм.г.,ÊкогатоÊпорадиÊепидемичнатÊобстановкаÊбез-
работнитеÊбяхаÊ2556Êдуши. 

РавнищетоÊ наÊ регистриранаÊ безработицаÊ еÊ 3,8Ê%Ê иÊ вÊ
сравнениеÊсÊюниÊ2022Êг.ÊстойносттаÊнаÊпоказателяÊÊспа-
даÊсÊ0.2Êп.п. 

 

НамалениеÊ наÊ брояÊ наÊ регистриранитеÊ безработниÊ презÊ
юлиÊимаÊвÊчетириÊобщиниÊотÊобластта:ÊЕлховоÊ(сÊ60);ÊБо-
ляровоÊ(сÊ25Êдуши);ÊТунджаÊ(сÊ24)ÊиÊСтралджаÊ(сÊ21).ÊСа-
моÊвÊобщинаÊЯмболÊимаÊлекоÊувеличениеÊ-ÊсÊ10Êдуши. 

ПрезÊюлиÊ2022Êг.ÊбезработнитеÊотÊнаблюдаванитеÊуязви-
миÊгрупиÊнаÊпазараÊнаÊтрудаÊиматÊследнияÊдялÊотÊобщияÊ
бройÊнаÊрегистираните:ÊмладежиÊдоÊ24Êг.Ê–Ê3,6%,Ê76Êли-
ца;ÊмладежиÊдоÊ29Êг.Ê–Ê10,0%,Ê212Êлица;ÊпродължителноÊ
безработниÊ–Ê25,4%,Ê541Êлица;ÊлицаÊбезÊквалификацияÊ–Ê
61,4%,Ê1305;ÊлицаÊ сÊ основноÊиÊпо-нискоÊ образованиеÊ–Ê
44,6%,Ê948,ÊлицаÊсÊуврежданияÊ–Ê6,9%,Ê147. 

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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ПрезÊмесецÊюлиÊ345ÊлицаÊсаÊ сеÊрегистриралиÊзаÊползванеÊнаÊпос-
редническиÊуслугиÊкатоÊбезработниÊвÊбюратаÊпоÊтрудаÊотÊобластта,Ê
кoeтоÊеÊсÊ5ÊдушиÊповечеÊвÊсравнениеÊсÊпредходнияÊмесецÊиÊсÊ12%Ê
по-малкоÊотÊноворегистриранитеÊпрезÊюниÊ2021Êг.Ê(сÊ46Êд.),ÊкогатоÊ
иÊравнищетоÊнаÊбезработицаÊбешеÊпо-високоÊгодинаÊследÊстартаÊнаÊ
епидемиятаÊотÊCOVID-19. 

СекторнотоÊ разпределениеÊ наÊ новорегистриранитеÊ споредÊ послед-
натаÊимÊместоработаÊпоказва,ÊчеÊнай-голямÊбройÊидватÊотÊсекторитеÊ
ПреработващаÊ промишленостÊ (20%);Ê Търговия,Ê ремонтÊ наÊ автомо-
билиÊиÊмотоциклетиÊ(14%);ÊДържавноÊуправлениеÊ(8%);ÊАдминист-
ративниÊиÊ спомагателниÊдейностиÊ (6%);ÊСтроителствоÊ (4%);ÊСелс-
ко,ÊгорскоÊиÊрибноÊстопанствоÊ(4%);ÊОбразованиеÊ(4%). 

 

ЗапочналитеÊ работаÊ безработниÊ презÊюлиÊ саÊ 317Ê илиÊ сÊ 31Ê повечеÊ
спрямоÊюни.ÊВÊ сравнениеÊ съсÊсъщияÊмесецÊнаÊпредходнатаÊ годинаÊ
теÊсаÊсъсÊ69ÊдушиÊповече. 

ЗапочналитеÊ работаÊ наÊ субсидираниÊ работниÊ местаÊ саÊ 179Ê души,Ê
(приÊ77ÊдушиÊпрезÊм.юни),ÊкатоÊ9ÊотÊтяхÊсаÊвключениÊпоÊсхемиÊнаÊ
ОперативнаÊпрограмаÊ„РазвитиеÊнаÊчовешкитеÊресурси”,ÊосновноÊпоÊ
схемаÊ„ЗаетостÊзаÊтеб”Ê(7Êдуши),ÊкактоÊиÊ2ÊлицаÊпоÊсхемаÊ„МладежкаÊ
заетост“.ÊПрезÊюлиÊ стартираÊ РегионалнатаÊ програмаÊ заÊ заетостÊ наÊ
областÊЯмболÊзаÊ2022Êг.,ÊкоятоÊдадеÊвъзможностÊнаÊ157ÊбезработниÊ
даÊнамерятÊработа.ÊДругиÊ13ÊбезработниÊсаÊвключениÊвÊпрограмиÊиÊ
насърчителниÊмеркиÊзаÊзаетост,ÊфинансираниÊотÊдържавнияÊбюджетÊ
поÊЗаконаÊзаÊнасърчаванеÊнаÊзаетостта. 

ЗаявенитеÊработниÊместаÊнаÊпървичнияÊпазарÊнаÊтрудаÊпрезÊюлиÊсаÊ
150Ê–ÊсъсÊ210Êпо-малкоÊотÊпредходнияÊмесецÊиÊсъсÊ157Êпо-малкоÊотÊ
юлиÊ 2021Ê г.Ê Най-голямÊ дялÊ свободниÊ работниÊ местаÊ саÊ заявениÊ вÊ
секторитеÊ ПреработващаÊ промишленостÊ (27%);Ê Ê Търговия,Ê ремонтÊ
наÊ автомобилиÊ иÊ мотоциклетиÊ (15%);Ê ОбразованиеÊ (15%);Ê Строи-
телствоÊ (11%);Ê АдминистративниÊ иÊ спомагателниÊ дейностиÊ (9%);Ê
ХотелиерствоÊ иÊ ресторантьорствоÊ (7%);Ê ДържавноÊ управлениеÊ
(5%). 

Най-многоÊработниÊместаÊсаÊобявениÊзаÊпозициите:Êохранител;Êпро-
давач-консултант;ÊобщÊработникÊвÊстроителството;Êучител;Êшивач;Ê
кофражист;Ê апретурист;Ê чистач;Ê главенÊ експерт;Ê началникÊ склад;Ê
сервитьорÊиÊдр. 

Входящ поток безработни лица 

Обявени свободни работни места и започнали работа 
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БЮРАТА ПО ТРУДА ПРЕДЛАГАТ ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИÊ 
 
ОтÊ17ÊавгустÊ2022Êг.ÊАгенциятаÊпоÊзаетостта,ÊчрезÊ
своитеÊ дирекцииÊ „БюроÊ поÊ труда“,Ê предлагаÊ фи-
нансоваÊподкрепаÊнаÊработодателиÊиÊрегистрира-
ниÊ безработни.Ê ТоваÊ станаÊ възможно,Ê следÊ катоÊ
презÊпредходнатаÊседмицаÊминистърътÊнаÊтрудаÊиÊ
социалнатаÊ политикаÊ утвърдиÊ преразпределениеÊ
наÊсредстватаÊмеждуÊпрограмитеÊиÊмеркитеÊзаÊна-
сърчаванеÊ наÊ заетосттаÊ отÊ НационалнияÊ планÊ заÊ
действиеÊпоÊзаетосттаÊзаÊ2022Êг. 

СÊ пренасоченитеÊ средстваÊ можеÊ даÊ сеÊ субсидираÊ
заетосттаÊ наÊ близоÊ 3100Ê безработниÊ лица,Ê вкл.Ê
околоÊ450ÊбезработниÊсÊтрайниÊувреждания,Ê840ÊпродължителноÊбезработни,Ê430ÊбезработниÊ
надÊ50ÊгодишнаÊвъзраст,Ê300ÊмладежиÊзаÊпериодÊотÊ3ÊдоÊ24Êмесеца,ÊвÊзависимостÊотÊпрогра-
матаÊилиÊмярката,ÊвÊчийтоÊобхватÊиÊцелеваÊгрупаÊпопадат. 

ЕднаÊчастÊотÊпреференциитеÊсаÊнасочениÊкъмÊработодатели,ÊобявилиÊвÊбюратаÊпоÊтрудаÊсво-
бодниÊ работниÊ места.Ê ТеÊ могатÊ даÊ получатÊ финансиране,Ê акоÊ отÊ насоченитеÊ регистрираниÊ
безработниÊодобрятÊлицеÊ(представителÊнаÊцелеваÊгрупа)ÊпоÊпрограмаÊилиÊмярка,ÊзаÊкоятоÊ
бюротоÊпоÊтрудаÊразполагаÊсъсÊсвободниÊсредстваÊзаÊновÊдоговор. 

АгенциятаÊпоÊзаетосттаÊпредоставяÊиÊфинансоваÊподкрепаÊзаÊдаÊстимулираÊмобилносттаÊилиÊ
предприемачествотоÊнаÊбезработнитеÊлица.Ê 

ВсякоÊбюроÊпоÊтрудаÊразполагаÊсъсÊсредстваÊпоÊчастÊотÊпрограмитеÊиÊмерките,ÊпредоставящиÊ
преференцииÊнаÊработодателиÊилиÊбезработни.ÊАктуалнитеÊвъзможностиÊзаÊкандидатстванеÊ
поÊтяхÊсаÊобявениÊнаÊинтернетÊстраницатаÊнаÊАгенциятаÊпоÊзаетостта,ÊвÊрубрикаÊ„ОбявиÊзаÊ
финансиранеÊпоÊрегиони”,ÊструктурираниÊзаÊвсякаÊотÊ9-теÊрегионалниÊслужбиÊпоÊзаетосттаÊвÊ
отделниÊподрубрикиÊ съответноÊ заÊ работодателитеÊ иÊ заÊ безработнитеÊ лица.Ê РаботодателитеÊ
кандидатстватÊ чрезÊ подаванеÊ самоÊ наÊ заявка-спецификацияÊ заÊ свободноÊ работноÊ мястоÊ иÊ
декларацияÊпоÊобразецÊиÊсеÊодобряватÊпоÊредаÊнаÊпостъпванетоÊимÊдоÊизчерпванеÊнаÊфинан-
совияÊресурсÊпоÊсъответнатаÊпрограмаÊилиÊмярка. 

ПодробнаÊинформацияÊзаÊвсичкиÊмеркиÊзаÊподкрепаÊиÊнасърчаванеÊнаÊзаетосттаÊеÊ
публикуванаÊнаÊофициалнияÊсайтÊнаÊАгенцияÊпоÊзаетостта. 

ДирекцияÊ„РегионалнаÊслужбаÊпоÊзаетостта“Ê-ÊБургас 
Бул.Ê„ЯнкоÊКомитов“Ê№3,Êет.6 
056Ê81Ê29Ê78 
rsz200@mbox.contact.bg 
 
www.az.government.bg 
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КултуренÊкалендарÊнаÊобластÊЯмболÊпрезÊсептемвриÊ2022Êг. 

Дата Място Култур-
наÊпроя-
ва 

Организатор/
и 

ЗаÊконтак-
ти 

1ÊсептемвриÊ ГрадÊЯмболÊ 120Ê годиниÊ отÊ
рождениетоÊ наÊ
ТодорÊДрагановÊ 

ДружествоÊнаÊписателитеÊ–Ê
Ямбол, 

РегионалнаÊбиблиотекаÊ
„Г.С.Раковски“Ê 

ТенкоÊТенев 

0889955227Ê 

6ÊсептемвриÊ ГрадÊЯмболÊ СъединениеÊ наÊ
КняжествоÊ Бъл-
гарияÊ иÊ ИзточнаÊ
РумелияÊ (поÊ спе-
циалнаÊ програ-
ма)Ê 

ОбщинаÊЯмболÊ yambol@yambol.bg 

046/681Ê221 

14ÊсептемвриÊ ГрадÊЯмболÊ 90ÊгодиниÊотÊ
рождениетоÊнаÊ

художникаÊПавелÊ
БакаловÊ 

РегионалнаÊ библиотекаÊ
„Г.С.Раковски“Ê 

jam_lib@yahoo.com 

17Êсептември 

11:00ÊчасаÊ 

ЦентраленÊ
площад, 

Гр.ÊЕлховоÊ 

ПразникÊнаÊбани-
цатаÊ–ÊПредста-
вянеÊнаÊтрадици-
оннитеÊбанициÊпоÊ
населениÊместаÊ
отÊрегиона.ÊВсякоÊ
населеноÊмястоÊ
представяÊпоÊ2Ê
продукта.ÊПраз-
никътÊимаÊсъсте-
зателенÊхарак-

тер,ÊдаватÊсеÊнаг-
радиÊнаÊотличи-
литеÊсеÊучастни-

ци.Ê 

ОбщинаÊЕлхово 

НародноÊчиталищеÊ
„РазвитиеÊ–Ê1893“,Êгр.ÊЕлхо-

воÊ 

ОбщинаÊЕлхово,Ê 

АлбенаÊДрагоеваÊ–Êмл.Ê
ЕкспертÊППХД 

тел.0478/88025Ê 

22Êсептември ГрадÊЯмболÊ ТържественоÊчес-
тванеÊ наÊ Незави-
симосттаÊ наÊ Бъл-
гарияÊ 

ОбщинаÊЯмболÊ yambol@yambol.bg 

046/681Ê221 

24Êсептември ГрадÊЯмболÊ 65Ê годиниÊ отÊ
рождениетоÊ наÊ
СилвияÊШишковаÊ 

ДружествоÊнаÊписателитеÊ–Ê
Ямбол 

РегионалнаÊбиблиотекаÊ
„Г.С.Раковски“Ê 

jam_lib@yahoo.com 

ТенкоÊТенев 

0889955227Ê 

септемвриÊ СелоÊБезмер 

общинаÊ
„Тунджа“Ê 

Х-тиÊ младежкиÊ
фестивалÊ
„ТунджаÊ –Ê твор-
чествоÊ иÊ инова-
ции“Ê 

ОбщинаÊ„Тунджа“ 

КметствоÊс.ÊБезмерÊ 

НародноÊчиталищеÊ
„Светлина-1928“ 

ОбщинскиÊмладежкиÊсъветÊ
–Ê„Тунджа“Ê 

046/661Ê565/344 

046/684Ê316 

 

0895506915Ê 

септемвриÊ градÊЯмболÊ 120Ê годиниÊ отÊ
рождениетоÊ наÊ
проф.Ê КръстьоÊ
ЧаневÊ 

РегионалнаÊбиблиотекаÊ
„Г.С.Раковски“Ê 

jam_lib@yahoo.com 
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КултуренÊкалендарÊнаÊобластÊЯмболÊпрезÊсептемвриÊ2022Êг. 

Дата Място Култур-
наÊпроя-
ва 

Организатор/
и 

ЗаÊконтак-
ти 

септемвриÊ 
Ê 

ГрадÊЯмболÊ ДеветнадесетиÊ
прегледÊ наÊ бъл-
гарскатаÊ фолк-
лорнаÊ иÊ градскаÊ
песенÊ „Пеем,Ê за-
товаÊнеÊстареем“Ê 

ОбщинаÊЯмбол,ÊСъюзÊнаÊ
пенсионеритеÊ 

КостадинÊАнгелов 

0896262694 

yambol@yambol.bg 

046/681Ê221 

септемвриÊ ГрадÊЯмболÊ ТематичнаÊ из-
ложбаÊ 

ОбщинаÊЯмбол,ÊПредстави-
телствоÊСъюзÊнаÊбългарски-

теÊхудожнициÊ 

yambol@yambol.bg 

046/681Ê221 

ПетърÊТепсизов 

0877318261Ê 

септемвриÊ 
Ê 

ГрадÊЯмболÊ „ПевецътÊнаÊТун-
джа“Ê–ÊизложбаÊ
отÊфондовиÊтвор-
биÊнаÊучастнициÊ

вÊпленераÊ 

ХудожественаÊ галерияÊ
„ЖоржÊПапазов“Ê 

СтойкаÊЦинкова 

0889137258 

септемвриÊ ГрадÊЯмболÊ ДетскиÊинстру-
менталенÊкон-

цертÊ 

НародноÊчиталищеÊ
„ТракийскаÊлира-Ê2012“Ê 

Trakiiska.lira.yambol@g
mail.comÊ 

0878892088Ê 



 

 

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 


