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АгенциятаÊзаÊхоратаÊсÊуврежданияÊ(АХУ)ÊщеÊфинансираÊ7ÊпроектаÊзаÊстимулиранеÊнаÊзаетосттаÊ
наÊхораÊсÊтрайниÊуврежданияÊвÊспециализиранаÊработнаÊсреда.ÊВÊприсъствиетоÊнаÊминистъраÊнаÊ
трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ ЛазарÊ ЛазаровÊ иÊ заместник-министърÊ НадяÊ Клисурска,Ê
изпълнителниятÊ директорÊ наÊ АХУÊ доц.Ê д-рÊ ГеоргиÊ ЙордановÊ иÊ управителитеÊ наÊ класиранитеÊ
специализираниÊ предприятияÊ иÊ кооперацииÊ наÊ хоратаÊ сÊ уврежданияÊ подписахаÊ договоритеÊ заÊ
изпълнение. 

„ХоратаÊ сÊ уврежданияÊ саÊ цененÊ капиталÊ иÊ трябваÊ даÊ бъдатÊ интегрираниÊ наÊ пазараÊ наÊ труда.Ê
МинистерствотоÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊщеÊпродължиÊсвоитеÊусилияÊзаÊподкрепаÊкактоÊ
наÊработодателите,ÊтакаÊиÊнаÊхоратаÊсÊуврежданияÊпоÊотношениеÊнаÊтяхнатаÊзаетостÊиÊгрижите,Ê
коитоÊполучават.ÊРесурсътÊзаÊ социалноÊприобщаванеÊпрезÊтозиÊпрограменÊпериодÊнаÊПрограмаÊ
„РазвитиеÊ наÊ човешкитеÊ ресурси“Ê еÊ значителенÊ иÊ можеÊ даÊ бъдеÊ усвоенÊ самоÊ съсÊ съвместниÊ
усилия“,ÊотбелязаÊминистърÊЛазаров. 

ОбщатаÊстойностÊнаÊодобренитеÊпроектиÊсъсÊстопанскаÊнасоченостÊеÊвÊразмерÊнаÊ470Ê561Êлв.ÊкатоÊ
максималнатаÊ субсидияÊ заÊвсякоÊодобреноÊпредложениеÊеÊ80Ê000Êлв.ÊСубсидиятаÊ сеÊотпускаÊзаÊ
разкриванеÊ иÊ оборудванеÊ наÊ новиÊ работниÊ места,Ê кактоÊ иÊ заÊ финансиранеÊ наÊ дейностиÊ заÊ
повишаванеÊ наÊ конкурентоспособносттаÊ наÊ работодателитеÊ чрезÊ изгражданеÊ наÊ новиÊ
производствениÊлинии. 

СÊреализациятаÊнаÊпроектитеÊщеÊсеÊоборудватÊработниÊместаÊзаÊдълготрайноÊбезработниÊхораÊсÊ
трайниÊуврежданияÊчрезÊтехнологичноÊоборудванеÊзаÊшивашкотоÊиÊпечатарскотоÊпроизводство,Ê
кактоÊиÊвÊсфератаÊнаÊтуристическите,ÊтранспортнитеÊиÊавторемонтнитеÊуслуги. 

ПрезÊ2022Êг.ÊпоÊпрограматаÊбяхаÊпроведениÊдваÊконкурсаÊзаÊфинансиранеÊнаÊпроектиÊсъсÊ
стопанскаÊнасоченост,ÊвÊкоитоÊучаствахаÊ25ÊспециализираниÊпредприятияÊиÊкооперацииÊнаÊхораÊсÊ
увреждания.ÊОдобрениÊзаÊфинансиранеÊбяхаÊобщоÊ16ÊпроектаÊнаÊобщаÊстойностÊнадÊ1,3Êмлн.Êлв.,Ê
поÊкоитоÊбяхаÊсъздадениÊновиÊработниÊместаÊзаÊхораÊсÊтрайниÊувреждания. 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 

https://www.mlsp.government.bg 
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АХУÊщеÊфинансираÊ7ÊпроектаÊсъсÊстопанскаÊнасоченостÊ
заÊзаетостÊнаÊхораÊсÊувреждания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„МинистерствотоÊнаÊ трудаÊиÊ социалнатаÊполитикаÊ (МТСП)ÊщеÊреализираÊпроектÊ заÊ26,7Êмлн.Ê лв.,Ê
насоченÊкъмÊкооперациите,ÊспециализиранитеÊпредприятияÊзаÊхоратаÊсÊуврежданияÊиÊостаналитеÊ
субектиÊ наÊ социалнатаÊ иÊ солидарнаÊ икономика.Ê ТойÊ щеÊ сеÊ изпълняваÊ поÊ МеханизмаÊ заÊ
възстановяванеÊ иÊ устойчивостÊ отÊ ПланаÊ заÊ възстановяванеÊ наÊ Европа.Ê СÊ предоставянетоÊ наÊ
възможностÊ заÊ развитиеÊ наÊ тезиÊ предприятияÊ давамеÊ възможностÊ наÊ хораÊ сÊ уязвимоÊ социалноÊ
положениеÊ иÊ хораÊ сÊ уврежданияÊ даÊ бъдатÊ адекватнаÊ частÊ отÊ животаÊ наÊ страната,Ê даÊ участватÊ вÊ
икономикатаÊиÊпоÊтозиÊначинÊдаÊиматÊнезависимÊживот“.ÊТоваÊсъобщиÊвицепремиерътÊиÊминистърÊ
наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ ЛазарÊ ЛазаровÊ приÊ откриванетоÊ наÊ вторияÊ „КООПÊФЕСТÊ БАНКЯÊ
2022“. 
ПредвиждаÊсеÊмодернизациятаÊнаÊнай-малкоÊ100Êпредприятия.ÊСумата,ÊпредвиденаÊзаÊвсякоÊедноÊ
отÊ тяхÊ еÊ 90Ê хил.Ê лв.Ê заÊ въвежданетоÊ наÊ софтуерни,Ê хардуерни,Ê мрежовиÊ иÊ пласментÊ решения.Ê
“ПроектътÊ щеÊ дадеÊ възможностÊ чрезÊ дигиталнатаÊ платформаÊ заÊ насърчаванеÊ наÊ онлайнÊ
търговията,Ê коятоÊ щеÊ бъдеÊ изградена,Ê иÊ чрезÊ фокус-точките,Ê коитоÊ щеÊ бъдатÊ разположениÊ вÊ
районитеÊ заÊ планиране,Ê продукциятаÊ наÊ всичкиÊ организацииÊ наÊ хоратаÊ сÊ уврежданияÊ иÊ
кооперативнитеÊ съюзиÊ даÊ станеÊ достояниеÊ наÊ всички“,Ê обясниÊ заместник-министърÊ НадяÊ
Клисурска.ÊОчакваниятаÊсаÊтоваÊдаÊповишиÊтяхнатаÊконкурентоспособностÊиÊпазарнаÊинтеграция,ÊаÊ
оттамÊкачествотоÊнаÊживотÊнаÊуязвимитеÊгрупи. 
ИнициативатаÊ„КООПÊФЕСТÊБАНКЯÊ2022“ÊсеÊпровеждаÊвÊпериодаÊ1Ê–Ê4ÊсептемвриÊсÊцелÊсъздаванеÊ
наÊблагоприятнаÊсредаÊзаÊизяваÊнаÊхоратаÊсÊуврежданияÊиÊактивнотоÊимÊвключванеÊвÊобществениÊ
инициативи.Ê НеговиÊ организаториÊ саÊ НационалниятÊ съюзÊ наÊ трудово-производителнитеÊ
кооперацииÊ вÊ БългарияÊ сÊ финансоватаÊ подкрепаÊ наÊ АгенциятаÊ заÊ хоратаÊ сÊ увреждания Ê иÊ сÊ
партньорствотоÊ наÊ СтоличнаÊ общинаÊ районÊ „Банкя“.Ê ВÊшатрите,Ê разположениÊ вÊ паркÊ „Ротонда”,Ê
посетителитеÊщеÊмогаÊдаÊзакупятÊоблеклаÊиÊсувенири,ÊпроизведениÊотÊхораÊсÊувреждания. 

 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 
https://www.mlsp.government.bg 
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МинистърÊЛазарÊЛазаров:ÊМТСПÊщеÊреализираÊпроектÊ
заÊ26,7Êмлн.Êлв.ÊзаÊсоциалнатаÊиÊсолидарнаÊикономика 



 

 

 

 

 

 

 

 
„ПрограмаÊ„РазвитиеÊнаÊчовешкитеÊресурси“Ê(2021-2027Êг.)ÊеÊсÊдвойноÊпо-голямÊбюджетÊ
отÊ 3,8Ê млрд.Ê лв.Ê спрямоÊ предходнияÊ програменÊ период.Ê ВÊ следващитеÊ годиниÊ щеÊ
насочимÊтезиÊсредстваÊкъмÊразвитиетоÊнаÊполитикитеÊвÊняколкоÊприоритетниÊобластиÊ–Ê
пазарÊнаÊтруда,ÊмладежкаÊзаетост,ÊсоциалноÊвключванеÊнаÊуязвимиÊ групиÊиÊсоциалниÊ
иновации.ÊЧрезÊизпълнениетоÊнаÊфинансиранитеÊмеркиÊсеÊочакваÊдаÊбъдатÊподкрепениÊ
надÊ 740Ê 000Ê души“.Ê ТоваÊ обявиÊ министърътÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ ЛазарÊ
ЛазаровÊприÊпредставянетоÊнаÊПрограмаÊ„РазвитиеÊнаÊчовешкитеÊресурси“Ê(2021-2027Ê
г.)Ê вÊ София.Ê ЕвропейскатаÊ програмаÊ бешеÊ обявенаÊ поÊ времеÊ наÊ заключителнотоÊ
събитиеÊотÊкампаниятаÊ#ПърваÊработа,ÊкоятоÊсеÊреализираÊсÊфинансоватаÊподкрепаÊнаÊ
ЕвропейскияÊ социаленÊ фондÊ иÊ сеÊ провеждаÊ вÊ контекстаÊ наÊ ЕвропейскаÊ годинаÊ наÊ
младежта. 

ОчакваниятаÊсаÊподкрепатаÊпоÊразличнитеÊмеркиÊпоÊпрограматаÊдаÊдостигнеÊдоÊвсекиÊ
осмиÊбългарин.ÊНадÊ400Ê000ÊчовекаÊщеÊбъдатÊвключениÊвÊпроектиÊзаÊнасърчаванеÊнаÊ
заетосттаÊиÊразвитиетоÊнаÊумения.ÊСоциалнотоÊвключванеÊнаÊхораÊотÊуязвимиÊгрупиÊиÊ
хораÊ сÊ уврежданияÊ щеÊ продължиÊ даÊ бъдеÊ приоритетÊ наÊ програмата.Ê КъмÊ негоÊ саÊ
насочениÊнадÊ1,3Êмлрд.Êлв.ÊНовиятÊприоритетÊ „СоциалниÊиновации“ÊеÊ  сÊбюджетÊотÊ20Ê
млн.Ê лв.,Ê сÊ коитоÊщеÊ сеÊ стимулираÊ развитиетоÊ наÊ иновативниÊ решенияÊ вÊ социалнатаÊ
политика. 

ЗаÊ„МладежкаÊзаетост“ÊсаÊотделениÊ735Êмлн.Êлв.ÊГолямаÊчастÊотÊтяхÊщеÊбъдатÊнасочениÊ
къмÊмладежи,ÊкоитоÊнитоÊучат,ÊнитоÊработят.ÊОчакваниятаÊсаÊнадÊ110ÊхилядиÊмладежиÊ
даÊсеÊвключатÊвÊразличниÊпроектиÊвÊследващитеÊседемÊгодини.  

„МяркатаÊ „ЗапочвамÊ работа“Ê еÊ еднаÊ отÊ най-интереснитеÊ схеми,Ê коитоÊ предстоиÊ даÊ
стартират.ÊОсвенÊмладежи,ÊработаÊпоÊнеяÊщеÊмогатÊдаÊзапочнатÊнеактивниÊлицаÊиÊхораÊ
вÊ неравностойноÊ положение“,Ê отбелязаÊ ЛазарÊ Лазаров.Ê „ПредвидениÊ саÊ повечеÊ
възможностиÊзаÊплатениÊстажове,ÊпрофесионалнаÊквалификация,ÊобученияÊиÊподкрепаÊ
заÊ започванеÊ наÊ работа.Ê ЩеÊ сеÊ ползватÊ кактоÊ стандартнитеÊ услугиÊ наÊ АгенциятаÊ поÊ
заетостта,Ê такаÊ иÊ новиÊ -Ê мобилниÊ екипи,Ê клубовеÊ заÊ активиране,Ê изнесениÊ трудовиÊ
борси“,ÊобясниÊминистърът.  

ПоÊвремеÊнаÊсъбитиетоÊтойÊразказаÊзаÊпредизвикателстватаÊвÊкариернотоÊориентиранеÊ
иÊ професионалнотоÊ сиÊ развитиеÊ иÊ призоваÊ младежитеÊ даÊ сеÊ възползватÊ отÊ
многобройнитеÊ възможности,Ê коитоÊ ПрограмаÊ „РазвитиеÊ наÊ човешкитеÊ ресурси“Ê имÊ
предоставя. 

ПОЛИТИКИÊИÊПРОГРАМИÊНАÊПРАВИТЕЛСТВОТО БРОЙÊ9,ÊСЕПТЕМВРИÊ2022 

    

ОбластнаÊадминистрацияÊЯмбол 
www.yambol.government.bg 4 

МинистърÊЛазаров:ÊНадÊ740Ê000ÊдушиÊщеÊполучатÊ
подкрепаÊпоÊПрограмаÊ„РазвитиеÊнаÊчовешкитеÊресурси“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВÊ58ÊсградиÊщеÊбъдеÊосигуренаÊдостъпнаÊсредаÊзаÊхораÊсÊуврежданияÊсÊфинансиранеÊотÊ
МинистерствотоÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политика.Ê ВÊ тяхÊ щеÊ бъдатÊ изградениÊ 54Ê
стълбищниÊподемника,Ê6ÊвертикалниÊподемника,Ê7ÊрампиÊиÊ4Êасансьора.ÊСредстватаÊзаÊ
изпълнениетоÊнаÊпроектитеÊсаÊотÊНационалнатаÊпрограмаÊзаÊдостъпнаÊжилищнаÊсредаÊиÊ
личнаÊмобилностÊзаÊ2022Êг.ÊПоÊнеяÊсаÊодобрениÊ58ÊпроектаÊзаÊдостъпнаÊсредаÊнаÊобщаÊ
стойностÊотÊ2,45Êмлн.Êлв.  

ДоговоритеÊзаÊфинансиранеÊсаÊвÊпроцесÊнаÊподписване,ÊзаÊдаÊможеÊдоÊкраяÊнаÊ2022Êг.Ê
съоръжениятаÊдаÊбъдатÊмонтираниÊиÊразплатениÊотÊстранаÊнаÊМинистерствоÊнаÊтрудаÊиÊ
социалнатаÊ политика.Ê ТяхнотоÊ изпълнениеÊ щеÊ осигуриÊ достъпнаÊ среда,Ê по-доброÊ
качествоÊнаÊживотÊиÊщеÊоблекчиÊусловиятаÊзаÊпридвижванеÊнаÊ86ÊдушиÊсÊувреждания.Ê
ПоÊ проектитеÊ щеÊ бъдатÊ изградениÊ общоÊ 71Ê съоръженияÊ вÊ жилищниÊ сградиÊ наÊ
териториятаÊнаÊ20Êобщини. 

МТСПÊ щеÊ отпуснеÊ финансиранеÊ иÊ заÊ изпълнениетоÊ наÊ 8Ê проектниÊ предложенияÊ заÊ
подобряванеÊнаÊличнатаÊмобилностÊнаÊхораÊсÊуврежданияÊсÊобщаÊстойностÊотÊблизоÊ50Ê
000Ê лв. Ê ОтÊ тяхÊ 4Ê саÊ закупуванеÊ наÊ приспособенÊ автомобилÊ иÊ придобиванеÊ наÊ
правоспособностÊзаÊуправлениетоÊму.ÊЧрезÊдругиÊ3ÊпроектаÊщеÊсеÊнаправятÊпромениÊвÊ
конструкциятаÊнаÊколата,ÊзаÊдаÊможеÊдаÊсеÊползваÊотÊчовекÊсÊувреждания.ÊОдобренÊеÊиÊ1Ê
проектÊзаÊмонтиранеÊнаÊприспособлениеÊзаÊкачванеÊиÊсвалянеÊнаÊинвалиднаÊколичка. 
 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 
https://www.mlsp.government.bg 
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МТСПÊосигуряваÊдостъпнаÊсредаÊзаÊхораÊсÊуврежданияÊвÊ
58ÊжилищниÊсгради 
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ПолитикитеÊзаÊразвитиеÊнаÊприемнатаÊгрижаÊобсъдиÊ
заместник-министърÊНадяÊКлисурскаÊсÊпредставителиÊнаÊ

Азербайджан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПътятÊ къмÊ развитиетоÊ наÊ приемнатаÊ грижаÊ иÊ политикитеÊ заÊ децатаÊ иÊ семействатаÊ вÊ
БългарияÊ бяхаÊ обсъдениÊ вÊ съвместнаÊ срещаÊ междуÊ заместник-министъраÊ наÊ трудаÊ иÊ
социалнатаÊ политикаÊНадяÊ КлисурскаÊиÊ представителиÊ наÊМинистерствотоÊ наÊ трудаÊ иÊ
социалнатаÊзакрилаÊнаÊнаселението,ÊSOSÊДетскиÊселищаÊиÊУницефÊзаÊАзербайджан.  

ФокусÊ вÊ разговораÊ беÊ полаганетоÊ наÊ основиÊ заÊ политикатаÊ вÊАзербайджан,Ê обменаÊ наÊ
добриÊпрактикиÊвÊгрижатаÊзаÊдецаÊуÊнас,ÊсъставянетоÊнаÊнормативнаÊуредба,ÊподготвениÊ
кадриÊиÊработещаÊсистема.Ê  

“ЗаконодателствотоÊниÊвÊобласттаÊзаÊзакрилаÊнаÊдететоÊеÊизграденоÊвърхуÊпринципа,ÊчеÊ
семействотоÊ еÊ най-добратаÊ средаÊ заÊ отглежданетоÊ иÊ развитиетоÊ наÊ всякоÊ дете.Ê
ПриемнатаÊ грижаÊ еÊ формаÊ наÊ алтернативнаÊ грижа,Ê коятоÊ даваÊ възможностÊ наÊ многоÊ
децаÊвÊрискÊдаÊбъдатÊотглежданиÊнай-добратаÊзаÊтяхÊсреда“,ÊказаÊзаместник-министърÊ
Клисурска.Ê ТяÊ изтъкна,Ê чеÊ следÊ приеманетоÊ наÊ НационалнатаÊ картаÊ наÊ социалнитеÊ
услугиÊ вÊ странатаÊ щеÊ бъдеÊ утвърденÊ стандартÊ заÊ делегиранаÊ отÊ държаватаÊ дейностÊ
„ПриемнаÊгрижа“. 

ПоÊвремеÊнаÊсрещатаÊпредседателятÊнаÊБордаÊнаÊSOSÊДетскиÊселищаÊзаÊАзербайджанÊ
ФидумаÊ ХюсейноваÊ посочи,Ê чеÊ опитът,Ê койтоÊ БългарияÊ имаÊ вÊ областтаÊ наÊ закрилаÊ наÊ
децатаÊеÊбезценен.Ê„АзербайджанÊеÊнаÊпътÊнаÊстартираÊтазиÊполитика.ÊНадявамеÊсеÊдаÊ
постигнемÊвашияÊуспехÊиÊдаÊпродължимÊуспешнотоÊсиÊсътрудничеството“,ÊдобавиÊКавидÊ
ШакмалийевÊ директорÊ „ОсиновяванеÊ иÊ приемнаÊ грижа“Ê къмÊ АгенцияÊ заÊ социалноÊ
подпомаганеÊвÊстраната. 

 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 

Êhttps://www.mlsp.government.bg 
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„ЕвропейскатаÊгаранцияÊзаÊдететоÊщеÊимаÊприносÊнеÊсамоÊзаÊнамаляванеÊнаÊдетскатаÊбедност,Ê
ноÊщеÊбъдеÊиÊвъзможностÊ гласътÊнаÊдецатаÊиÊмладежитеÊдаÊбъдеÊчутÊпоÊважнитеÊзаÊтяхÊтеми.Ê
ИменноÊтоваÊсиÊпоставямеÊзаÊцелÊсÊпланаÊзаÊдействиеÊзаÊизпълнениеÊнаÊГаранциятаÊзаÊдетето“.Ê
ТоваÊказаÊзаместник-министърътÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊНадяÊКлисурскаÊпоÊвремеÊнаÊ
заседаниеÊнаÊСъветаÊнаÊдецатаÊкъмÊпредседателяÊнаÊДържавнатаÊагенцияÊзаÊзакрилаÊнаÊдетето. 
  
ТяÊ поздравиÊдецатаÊотÊ иметоÊ наÊминистъраÊнаÊ трудаÊиÊ социалнатаÊ политикаÊЛазарÊЛазаровÊиÊ
участваÊ вÊ първияÊ дискусионенÊ панелÊ наÊ форума.Ê „ВъвÊ временаÊ наÊ безпрецедентниÊ кризиÊ
въпросътÊзаÊблагосъстояниетоÊиÊправатаÊнаÊдецатаÊпридобиÊособенаÊостротаÊиÊчувствителност“,Ê
казаÊ заместник-министърÊ Клисурска.Ê ТяÊ поясни,Ê чеÊ ГаранциятаÊ заÊ дететоÊ еÊ специаленÊ
инструмент,Ê създаденÊ отÊ ЕвропейскияÊ съюз,Ê вÊ отговорÊ именноÊ наÊ съвременнитеÊ
предизвикателства. 
  
„ОтÊ изключителноÊ значениеÊ еÊ институциитеÊ даÊ бъдатÊ близоÊ доÊ децата,Ê даÊ гиÊ чуватÊ иÊ даÊ гиÊ
разбират“,Ê добавиÊ заместник-министърÊ Клисурска.Ê ТяÊ подчерта,Ê чеÊ СъветътÊ наÊ децатаÊ даваÊ
възможностÊзаÊреаленÊиÊпродуктивенÊдиалогÊзаÊполитикитеÊиÊпрактиките,ÊнасочениÊкъмÊдецатаÊ
иÊзащитатаÊнаÊтехнитеÊправа.ÊПоÊвремеÊнаÊизказванетоÊсиÊзаместник-министърÊНадяÊКлисурскаÊ
насърчиÊучастницитеÊвъвÊфорумаÊдаÊвървятÊсмелоÊнапредÊкъмÊпостиганеÊнаÊпоставенитеÊцелиÊиÊ
имÊпожелаÊвдъхновениеÊиÊуспешнаÊноваÊучебнаÊгодина. 

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

Зам.-министърÊКлисурска:ÊГласътÊнаÊдецатаÊпоÊважнитеÊ
заÊтяхÊтемиÊтрябваÊдаÊбъдеÊчут 
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ЕднократнаÊпомощÊотÊ300Êлв.ÊзаÊученици,ÊзаписаниÊвÊпървиÊиÊосмиÊкласÊвÊдържавниÊиÊ
общинскиÊучилища,ÊеÊотпуснатаÊдоÊмоментаÊнаÊблизоÊ60Ê000Êсемейства.ÊТоваÊпоказватÊ
даннитеÊ наÊ АгенциятаÊ заÊ социалноÊ подпомагане.Ê КандидатстванетоÊ заÊ тозиÊ видÊ
подпомаганеÊпродължаваÊдоÊ15Êоктомври. 

ПомощтаÊсеÊполучаваÊнезависимоÊотÊдоходитеÊнаÊсемействата.ÊЦелтаÊйÊеÊдаÊподкрепиÊ
родителитеÊ вÊ подготовкатаÊ наÊ ученицитеÊ вÊ началотоÊ наÊ учебнатаÊ година.Ê СуматаÊ отÊ
300Ê лв.Ê сеÊ изплащаÊ наÊ дваÊ пътиÊ поÊ 150Ê лв.Ê ПърватаÊ половинаÊ сеÊ получаваÊ следÊ
влизанетоÊвÊсилаÊнаÊзаповедтаÊзаÊотпусканетоÊй.ÊВторатаÊчастÊсеÊизплащаÊвÊначалотоÊ
наÊвторияÊучебенÊсрок,ÊноÊсамоÊакоÊдететоÊпродължаваÊдаÊпосещаваÊучилище,ÊосвенÊ
акоÊтоваÊеÊневъзможноÊпорадиÊздравословнотоÊмуÊсъстояние. 

 

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

 

 
 
 
 
 
 

ЕднократнаÊпомощÊзаÊученициÊеÊотпуснатаÊнаÊблизоÊ60Ê
000Êсемейства 
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ОдобренÊеÊпроектÊнаÊСпогодбаÊзаÊсоциалнаÊсигурностÊ
междуÊБългарияÊиÊАлбания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ПравителствотоÊодобриÊпроектÊнаÊСпогодбаÊзаÊсоциалнаÊсигурностÊмеждуÊБългарияÊиÊ
АлбанияÊиÊупълномощиÊзаместникÊминистър-председателяÊпоÊсоциалнитеÊполитикиÊиÊ
министърÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊЛазарÊЛазаровÊдаÊяÊподпише. 

ПроектътÊнаÊмеждународенÊдоговорÊрегулираÊосигуряванетоÊприÊработаÊвÊдветеÊ
държави.ÊСпогодбатаÊрегламентираÊредаÊзаÊотпусканеÊиÊизплащанеÊнаÊобезщетенияÊзаÊ
болестÊиÊмайчинство,ÊтрудоваÊзлополукаÊиÊпрофесионалнаÊболестÊнаÊгражданиÊнаÊ
БългарияÊиÊАлбания,ÊкоитоÊиматÊосигурителенÊстажÊвÊдветеÊдържави.ÊУреждаÊсеÊиÊ
отпусканетоÊиÊизплащанетоÊнаÊразличнитеÊвидовеÊпенсии Ê-ÊзаÊосигурителенÊстажÊиÊ
възраст,ÊзаÊинвалидностÊпорадиÊобщоÊзаболяване,ÊзаÊинвалидностÊпорадиÊтрудоваÊ
злополукаÊиÊпрофесионалнаÊболест. 

СледÊ катоÊ бъдеÊ подписана,Ê еÊ необходимоÊ спогодбатаÊ даÊ бъдеÊ ратифициранаÊ отÊ
НароднотоÊсъбрание.ÊСледÊратификациятаÊдокументътÊщеÊвлезеÊвÊсила.ÊПоÊтозиÊначинÊ
щеÊ сеÊ създадеÊ възможностÊ хората,Ê осигуряваниÊ вÊ БългарияÊ иÊ вÊ Албания,Ê даÊ
реализиратÊсоциалнитеÊсиÊправа. 

 
 
Източник:Êhttps://www.mlsp.government.bg 
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НеобходимосттаÊотÊпрецизиранеÊнаÊкритериитеÊзаÊучастиеÊвÊпрограматаÊ„ОтновоÊ
заедно“,ÊзаÊдаÊбъдатÊобхванатиÊмаксималенÊбройÊдеца,ÊобсъдихаÊнаÊработнаÊсрещаÊ
министърътÊнаÊтуризмаÊд-рÊИлинÊДимитровÊиÊминистърътÊнаÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊ
проф.Êд-рÊСашоÊПенов.ÊМинистърÊДимитровÊпредложиÊразширяванеÊнаÊобхватаÊй,ÊкатоÊ
къмÊученическитеÊекскурзииÊсеÊвключатÊиÊпосещенияÊнаÊ100-теÊнационалниÊобекта. 

ПодобряванетоÊнаÊграфикаÊнаÊучебнитеÊстажовеÊвÊпрофесионалнитеÊгимназииÊиÊ
специализиранитеÊпаралелкиÊпоÊтуризъмÊсъщоÊбеÊтемаÊнаÊразговораÊмеждуÊдваматаÊ
министри.ÊД-рÊИлинÊДимитровÊпосочи,ÊчеÊграфикътÊможеÊдаÊстанеÊпо-полезенÊзаÊ
придобиванетоÊнаÊповечеÊпрактическиÊпознанияÊиÊумения,ÊакоÊбъдеÊпо-оптималноÊ
съобразенÊсÊтуристическияÊсезонÊиÊсÊработнияÊграфикÊнаÊресторантитеÊиÊхотелите. 

Проф.ÊСашоÊПеновÊиÊд-рÊИлинÊДимитровÊразговаряхаÊиÊзаÊобучениетоÊиÊприемаÊиÊвъвÊ
висшитеÊ училищаÊ поÊ направлениеÊ туризъм,Ê катоÊ крайнатаÊ целÊ еÊ подобряванетоÊ наÊ
туристическияÊпродукт,ÊкойтоÊпредлагаÊБългария.  
 
 
 
 
Източник:Ê 
https://www.mon.bg 

ТърсятÊсеÊвъзможностиÊповечеÊученициÊдаÊпочиватÊ
безплатно 
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РодителитеÊставатÊпартньориÊнаÊучителиÊ174ÊучилищаÊ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РодителиÊставатÊпартньориÊнаÊучителитеÊв 174Êучилища,Ê кандидатствалиÊпоÊНационал-
на програмаÊ„ЗаедноÊзаÊвсякоÊдете“.ÊПлавниятÊпреходÊотÊдетскатаÊградинаÊвÊучилището,Ê
кандидатстванетоÊ след VII класÊ иÊ последващотоÊ професионално ориентиране саÊ самоÊ
частÊот проблемите,ÊпоÊкоитоÊтеÊщеÊработятÊзаедно. 

СрещитеÊмеждуÊродители, ученици и учители стартиратÊотÊ15ÊсептемвриÊиÊщеÊпродължатÊ
доÊ 30Ê юниÊ 2023Ê г.Ê  ТеÊ саÊ поÊ модулÊ „Участвай и променяй –
 родителят, активен партньор в училищния живот“ наÊ националнатаÊ програмаÊ иÊ сеÊ про-
веждат следÊ заявенÊ интересÊ от странаÊ наÊ родителите поÊ предварителноÊ посочениÊ
от тяхÊ  теми. ИÊтази годинаÊучилищатаÊсеÊнасърчаватÊдаÊсключватÊспоразуменияÊсÊроди-
телите,ÊвÊкоитоÊдаÊсеÊпосочатÊзадължениятаÊиÊотговорноститеÊнаÊстранитеÊпоÊотношениеÊ
наÊдобротоÊвъзпитаниеÊиÊобразованиеÊнаÊучениците.Ê  

БългарскитеÊпразнициÊиÊобичаи,ÊздравословнотоÊхранене,ÊемоционалнотоÊсъстояниеÊнаÊ
учениците,ÊстимулиранетоÊимÊдаÊчетат,ÊначинитеÊзаÊизгражданеÊнаÊнавициÊзаÊуспехÊприÊ
децата,ÊрешаванетоÊнаÊконфликтниÊситуацииÊсъщоÊса средÊтемите,Êкоито вълнуватÊроди-
телитеÊиÊсаÊпредложениÊотÊтяхÊзаÊпредстоящитеÊсрещи. ПланираÊсеÊте даÊсеÊосъществятÊ
подÊформатаÊнаÊбеседаÊилиÊлекция,ÊаÊнякои иÊкато спортниÊмероприятия. ЧастÊотÊучили-
щатаÊсаÊпоканилиÊвъншниÊлектори иÊпедагогическиÊспециалистиÊотÊучилището, катоÊучас-
тиетоÊимÊеÊсъобразеноÊсÊтемата. 

ПредвиденитеÊсредстваÊпо модула са вÊразмерÊна 500Ê000Êлева.  

 

 

 

 

Източник:Êhttps://www.mon.bg 
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СъвременниÊусловияÊзаÊспортÊнаÊоткритоÊщеÊбъдатÊосигурениÊзаÊнадÊ69Ê000Êученици,ÊобучаващиÊсеÊ
вÊ132ÊучилищаÊвÊстраната. 

ВÊ72ÊотÊтяхÊпредстоиÊдаÊбъдатÊизградениÊновиÊспортниÊплощадкиÊсъсÊспециализиранаÊнастилка,ÊаÊвÊ
останалитеÊ60ÊсъществуващитеÊигрищаÊщеÊбъдатÊосновноÊремонтирани.ÊЗаÊцелтаÊправителствотоÊ
отпуснаÊ 15Ê млн.Ê леваÊ поÊ ПрограматаÊ заÊ изгражданеÊ иÊ основенÊ ремонтÊ наÊ спортниÊ площадкиÊ вÊ
държавнитеÊиÊобщинскитеÊучилища. 

12Ê701Ê518ÊлеваÊсеÊпредоставятÊнаÊ77Êобщини.ÊСÊтяхÊщеÊбъдатÊизградениÊновиÊспортниÊплощадкиÊвÊ
60ÊобщинскиÊучилища,ÊаÊвÊдругиÊ50ÊплощадкитеÊщеÊбъдатÊосновноÊремонтирани.Ê2Ê060Ê593ÊлеваÊсеÊ
отпускатÊиÊзаÊ20ÊдържавниÊучилища,ÊфинансираниÊотÊМинистерствотоÊнаÊобразованиетоÊиÊнауката.ÊВÊ
половинатаÊотÊтяхÊщеÊбъдатÊизградениÊновиÊспортниÊплощадки,ÊаÊвÊостаналитеÊ10ÊпредстоиÊремонтÊ
наÊ съществуващите.Ê 237Ê 889Ê леваÊ саÊ осигурениÊ иÊ заÊМинистерствотоÊ наÊ културата.Ê ТеÊщеÊ бъдатÊ
използваниÊзаÊстроителствоÊнаÊплощадкиÊзаÊспортÊвÊдвеÊдържавниÊучилища. 

ЦелтаÊ наÊ програматаÊ еÊ подобряванеÊ наÊ спортнатаÊ култураÊ наÊ ученицитеÊ чрезÊ изграждане,Ê
разширяванеÊ иÊ модернизиранеÊ наÊ базатаÊ наÊ училищата.Ê СÊ нейнотоÊ изпълнениеÊ щеÊ сеÊ подобрятÊ
условиятаÊ заÊ провежданеÊ наÊ учебнитеÊ часовеÊ поÊ физическоÊ възпитаниеÊ наÊ открито,Ê кактоÊ иÊ наÊ
спортниÊдейностиÊизвънÊучебнияÊплан. 

 

 

 

 

 

 

Източник:Êhttps://www.mon.bg 

69Ê000ÊученициÊщеÊспортуватÊнаÊновиÊплощадки 
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ЛекариÊотÊ„Пирогов“ÊиÊУМБАЛÊ„СветаÊАнна“ÊщеÊоказватÊмедицинскаÊпомощÊнаÊученициÊотÊразстояниеÊ
чрезÊспециалнаÊтехникаÊзаÊонлайнÊпрегледи. 

ТоваÊ ставаÊ възможноÊ чрезÊ проектаÊ „УчилищнаÊ мрежаÊ заÊ телемедицина“,Ê койтоÊ бешеÊ представенÊ
пилотноÊ днесÊ вÊ 55-тоÊ СУÊ „ПеткоÊ Каравелов“Ê вÊ СофияÊ вÊ присъствиетоÊ наÊ министритеÊ наÊ
образованиетоÊиÊнаукатаÊиÊнаÊздравеопазванетоÊ-Êпроф.ÊСашоÊПеновÊиÊд-рÊАсенÊМеджидиев. 

ВÊ лекарскияÊ кабинетÊ вÊ училищетоÊ еÊ монтиранаÊ хардуернаÊ техника,Ê обезпечаващаÊ аудиоÊ иÊ видеоÊ
комуникацияÊ иÊ прехвърлянеÊ наÊ данниÊ междуÊ училищетоÊ иÊ болницата.Ê ПриÊ необходимостÊ
медицинскатаÊ сестраÊ илиÊ учителÊ вÊ училищетоÊ можеÊ даÊ сеÊ свържеÊ сÊ дежуренÊ лекарÊ вÊ болницата,Ê
койтоÊдаÊдадеÊнасокиÊзаÊдействие.ÊПодÊнаблюдениеÊнаÊлекаряÊсестратаÊсваляÊнеобходимитеÊданниÊ
отÊпациентаÊиÊможеÊдаÊизвършваÊнужнитеÊманипулации. 

ВÊпилотнияÊпроектÊсаÊвключениÊчетириÊстоличниÊучилищаÊ25-то,Ê55-то,ÊВтораÊанглийскаÊгимназияÊиÊ
ПрофесионалнатаÊ гимназияÊ поÊ транспортÊ иÊ енергетикаÊ „ХенриÊ Форд“,Ê кактоÊ иÊ двеÊ болнициÊ -Ê
„Пирогов“ÊиÊУМБАЛÊ„Св.ÊАнна“.ÊХардуернатаÊтехникаÊеÊпредоставенаÊбезвъзмездноÊотÊбългарскатаÊ
фирмаÊ изпълнител.Ê АкоÊ пилотниятÊ проектÊ бъдеÊ успешен,Ê щеÊ бъдатÊ включениÊ иÊ другиÊ училищаÊ иÊ
здравниÊзаведения,ÊаÊфинансиранетоÊщеÊеÊсъсÊсредстваÊпоÊПланаÊзаÊвъзстановяванеÊиÊустойчивост. 

„ОщеÊ вÊ първитеÊ дниÊ наÊ нашетоÊ служебноÊ правителствоÊ ниеÊ решихмеÊ даÊ демонстрирамеÊ
възможноститеÊнаÊтелемедицинатаÊвÊучилищнаÊсреда.ÊВÊмоментаÊеÊабсолютноÊбезплатноÊвÊрамкитеÊ
наÊтриÊмесеца.ÊПоÊнататъкÊчрезÊмерките,ÊпредвидениÊвÊПланаÊзаÊвъзстановяванеÊиÊустойчивостÊщеÊ
сеÊрешиÊкакÊдаÊсеÊпродължи“,ÊобясниÊминистърътÊнаÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊпроф.ÊСашоÊПенов.Ê
ТойÊизтъкна,ÊчеÊнаредбатаÊзаÊздравнитеÊкабинетиÊвÊдетскитеÊградиниÊиÊучилищатаÊеÊотÊ2000Êг.Ê „22Ê
годиниÊ ниеÊ неÊ смеÊ сеÊ постаралиÊ даÊ приведемÊ тазиÊ дейностÊ вÊ съответствиеÊ съсÊ съвременнитеÊ
обществени Ê условия.Ê ЗатоваÊ спонтанноÊ решихмеÊ даÊ реализирамеÊ тазиÊ идея,Ê даÊ демонстрирамеÊ
възможностите“,ÊпосочиÊпроф.ÊПенов. 

„АзÊ съмÊ убеден,Ê чеÊ тозиÊ проектÊ щеÊ продължиÊ даÊ съществуваÊ иÊ щеÊ бъдеÊ въвÊ всякоÊ едноÊ отÊ
училищата,Ê неÊ самоÊ вÊСофия,Ê ноÊ иÊ вÊ страната“,Ê заявиÊминистърътÊ наÊ здравеопазванетоÊ д-рÊАсенÊ
Меджидиев.ÊТойÊобясни,ÊчеÊимаÊнедостигÊнаÊмедицинскиÊкадриÊиÊеÊтрудноÊдаÊсеÊосигурятÊлекариÊзаÊ
всичкиÊ училищаÊ иÊ детскиÊ градини.Ê РазполагайкиÊ сÊ тазиÊ техникаÊ всякоÊ едноÊ училищеÊ щеÊ имаÊ
възможностÊ въвÊ всякаÊ еднаÊ минутаÊ даÊ направиÊ консултацияÊ далиÊ даÊ бъдеÊ изпратенÊ екипÊ отÊ
болницата,ÊдалиÊдаÊдойдеÊбързаÊпомощ,ÊдалиÊдаÊсеÊпредоставятÊсъветиÊкъмÊмедицинскатаÊсестраÊ
илиÊкъмÊперсоналаÊнаÊучилището,ÊпосочиÊминистърÊМеджидиев. 

 

Източник:Ê 
https://www.mon.bg 

ЛекариÊщеÊпреглеждатÊученициÊдистанционноÊсÊ
телемедицина 
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14Ê 768Ê 229Ê леваÊ отпуснаÊ правителствотоÊ заÊ осигуряванеÊ наÊ дейностиÊ поÊНационалнаÊ
програмаÊ„ЗаедноÊвÊизкустватаÊиÊвÊспорта”,ÊчиятоÊцелÊеÊдаÊподпомогнеÊформиранетоÊнаÊ
уменияÊзаÊекипнаÊработаÊчрезÊучастиетоÊвÊколективниÊспортовеÊиÊизкуства. 

СредстватаÊ могатÊ даÊ сеÊ използватÊ заÊ закупуванеÊ наÊ сценичниÊ костюми,Ê инструменти,Ê
озвучителнаÊтехника,Êдекори,ÊекипировкаÊнаÊучениците,ÊспортниÊуредиÊиÊпособияÊиÊдр. 

УчилищаÊсÊподÊ400ÊученициÊкандидатствахаÊсÊдоÊдвеÊгрупиÊпоÊмодулÊ„Изкуства“ÊиÊсÊдоÊ
дваÊотбораÊпоÊмодулÊ „Спорт“,ÊаÊучилищаÊсÊнадÊ400ÊученициÊ–ÊсъответноÊсÊдоÊ3Ê групи/
отбораÊпоÊвсекиÊотÊмодулите. 

ОтпуснатитеÊ средстватаÊ саÊ 50Ê процентаÊ отÊ одобренитеÊ сумиÊ заÊ 1Ê 175Ê общински,Ê
държавниÊ иÊ частниÊ училища.Ê ОстаналитеÊ доÊ 50%Ê щеÊ бъдатÊ предоставениÊ следÊ
представянеÊнаÊсправкиÊзаÊизвършенитеÊразходиÊдоÊкраяÊнаÊучебнатаÊ2022/2023Êгодина. 
 
 
Източник 
https://mon.bg/ 
 

 

 
 
 

БлизоÊ15Êмлн.ÊлеваÊзаÊизкустваÊиÊспортÊнаÊученици 



 

 

ПОЛИТИКИÊИÊПРОГРАМИÊНАÊПРАВИТЕЛСТВОТО БРОЙÊ9,ÊСЕПТЕМВРИÊ2022 

    

ОбластнаÊадминистрацияÊЯмбол 
www.yambol.government.bg 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БързоÊоткликнахмеÊнаÊапелаÊзаÊпомощÊотÊстранаÊнаÊРепубликаÊСевернаÊМакедонияÊзаÊ
решаванеÊ наÊ основнитеÊ предизвикателства,Ê коитоÊ стоятÊ предÊ тяхÊ вÊ сектораÊ наÊ
енергетиката,Ê отбелязаÊ министър-председателятÊ ГълъбÊ ДоневÊ следÊ срещатаÊ сиÊ сÊ
премиераÊ наÊ РепубликаÊ СевернаÊ МакедонияÊ ДимитърÊ Ковачевски.Ê БългарскиятÊ
министър-председателÊ посочи,Ê чеÊ ощеÊ отÊ срядаÊ започваÊ даÊ действаÊ активноÊ смесенаÊ
работнаÊ група,Ê коятоÊ вÊ детайлиÊ щеÊ разгледаÊ възможноститеÊ заÊ сътрудничествоÊ вÊ
областтаÊ наÊ електроенергетикатаÊ иÊ преносаÊ наÊ природенÊ газ.Ê ИзносътÊ наÊ токÊ отÊ
БългарияÊ заÊ РепубликаÊ СевернаÊ МакедонияÊ щеÊ бъдеÊ средÊ темите,Ê върхуÊ коитоÊ щеÊ
бъдатÊфокусираниÊдискусиитеÊвÊрамкитеÊнаÊработнатаÊгрупа.Ê  
  
ЩеÊ бъдатÊ постигнатиÊ договореностиÊ заÊ резервиранеÊ наÊ определениÊ обемиÊ заÊ
складиранеÊнаÊприроденÊгазÊвÊгазовотоÊхранилищеÊвÊЧирен,ÊтакаÊчеÊРепубликаÊСевернаÊ
МакедонияÊ даÊ можеÊ даÊ сеÊ възползваÊ по-пълноценноÊ отÊ участиетоÊ сиÊ вÊ терминалаÊ заÊ
втечненÊ газ,Ê койтоÊ сеÊ изграждаÊ вÊ Александруполис,Ê Гърция,Ê отбелязаÊ ощеÊ премиерътÊ
ГълъбÊ Донев.Ê ПоÊ думитеÊ муÊ товаÊщеÊ дадеÊ възможностÊ доставкитеÊ наÊ втечненÊ газÊ даÊ
бъдатÊ балансираниÊ иÊ РепубликаÊ СевернаÊ МакедонияÊ даÊ черпиÊ такиваÊ количества,Ê
каквитоÊсаÊйÊнеобходимиÊнаÊдневнаÊбаза,ÊбезÊдаÊсеÊсъздаватÊдопълнителниÊтрудностиÊ
предÊ странатаÊ заÊ това,Ê чеÊ неÊ могатÊ даÊ бъдатÊ усвоениÊ целитеÊ количестваÊ втечненÊ
природенÊгаз. 
  
ПремиерътÊ ГълъбÊ ДоневÊ изтъкнаÊ още,Ê чеÊ вÊ рамкитеÊ наÊ днешнитеÊ разговориÊ еÊ билаÊ
потвърденаÊдобратаÊоценкаÊзаÊсъздаденитеÊпредпоставкиÊзаÊположителноÊразвитиеÊнаÊ
диалогаÊ междуÊ дветеÊ страни.Ê ЩеÊ работимÊ последователноÊ заÊ задълбочаванеÊ наÊ
конструктивнотоÊ сътрудничествоÊ въвÊ всичкиÊ областиÊ отÊ взаименÊ интерес,Ê катоÊ щеÊ сеÊ
стремимÊдаÊобхванемÊиÊвсичкиÊобласти,ÊкоитоÊвключваÊдоговорътÊзаÊдобросъседствоÊиÊ
сътрудничество,Ê кактоÊ иÊ всичкиÊ договореностиÊ поÊ протоколитеÊ отÊ
междуправителственатаÊкомисия,ÊдобавиÊбългарскиятÊминистър-председател. 
 
 
Източник:Êhttps://gov.bg/ 

БългарияÊиÊРепубликаÊСевернаÊМакедонияÊщеÊ
задълбочатÊсътрудничествотоÊсиÊвÊсфератаÊнаÊ
електроенергетикатаÊиÊпреносаÊнаÊприроденÊгаз 
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Министър-председателятÊГълъбÊДоневÊсеÊсрещнаÊсÊпредставителиÊнаÊръководствотоÊнаÊ
енергийнатаÊ компанияÊ „Лукойл“.Ê  ВÊ рамкитеÊ наÊ разговораÊ вÊ МинистерскияÊ съветÊ бяхаÊ
обсъдениÊ възможностиÊ заÊ овладяванеÊ наÊ инфлационнитеÊ процесиÊ иÊ меркиÊ заÊ
стабилизиранеÊнаÊикономическатаÊсредаÊвÊстраната.ÊПремиерътÊДоневÊакцентираÊвърхуÊ
ценитеÊ наÊ гориватаÊ катоÊ ключовÊ факторÊ заÊ развитиетоÊ наÊ стопанскияÊ животÊ иÊ заÊ
потреблението.ÊСъвместноÊсÊпредставителитеÊнаÊ „Лукойл“ÊбеÊизразенаÊпозицията,Ê чеÊеÊ
отÊ същественоÊ значениеÊ даÊ бъдатÊ разгледаниÊ всичкиÊ пазарниÊ възможностиÊ заÊ
намаляванеÊнаÊценитеÊнаÊгориватаÊзаÊкрайнитеÊпотребители.ÊТоваÊщеÊеÊважнаÊстъпкаÊзаÊ
постиганетоÊнаÊпо-благоприятнаÊзаÊвсичкиÊикономическаÊсредаÊвÊБългария.Ê 

 

 

 

 

 

Източник:Êhttps://gov.bg/ 
 
 
 
 
 
 
 
  

ПремиерътÊГълъбÊДоневÊсеÊсрещнаÊсÊпредставителиÊнаÊ
ръководствотоÊнаÊ„Лукойл“ 
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ОрганизиранетоÊ наÊ честниÊ иÊ свободниÊ избори,Ê кактоÊ иÊ добратаÊ координацияÊ сÊ
областнитеÊ управителиÊ заÊ решаванетоÊ наÊ редицаÊ заварениÊ проблемиÊ бяхаÊ основнитеÊ
теми,Ê коитоÊ министър-председателятÊ ГълъбÊ ДоневÊ поставиÊ наÊ вниманиетоÊ наÊ
участницитеÊ вÊ работнатаÊ срещаÊ днесÊ вÊ резиденцияÊ „Бояна“.Ê Премиерът,Ê министриÊ отÊ
служебнияÊкабинетÊиÊобластниÊуправителиÊобсъдихаÊдействиятаÊнаÊправителствотоÊпоÊ
подготовкатаÊ наÊ изборите,Ê катоÊ акцентÊ бешеÊ поставенÊ върхуÊ превантивнитеÊ меркиÊ заÊ
противодействиеÊ наÊ контролиранияÊ иÊ купенияÊ вот.Ê ИзтъкнатиÊ бяхаÊ меркитеÊ заÊ
гарантиранеÊ сигурносттаÊ наÊ машинитеÊ заÊ гласуване.Ê ЦелтаÊ еÊ сÊ реалниÊ действияÊ даÊ
бъдатÊразсеяниÊвсякаквиÊсъмненияÊвÊобществото,ÊчеÊвотътÊможеÊдаÊбъдеÊманипулиран. 
ПремиерътÊГълъбÊДоневÊакцентираÊвърхуÊзначениетоÊнаÊцялостнатаÊкоординацияÊмеждуÊ
изпълнителнатаÊвластÊиÊтериториалнитеÊйÊорганиÊвÊлицетоÊнаÊобластнитеÊуправители.Ê
Министър-председателятÊдобави,ÊчеÊсеÊработиÊцеленасоченоÊпоÊтематаÊзаÊпостиганеÊнаÊ
напредък,Ê защотоÊ по-добратаÊ координацияÊ щеÊ подобриÊ иÊ качествотоÊ наÊ животÊ наÊ
българскитеÊграждани.ÊКатоÊпримерÊзаÊдоброÊвзаимодействиеÊпремиерътÊДоневÊпосочиÊ
действиятаÊ поÊ преодоляванетоÊ наÊ последицитеÊ отÊ бедствиетоÊ вÊ Карловско.Ê „КогатоÊ
работимÊ организираноÊ иÊ вÊ синхрон,Ê можемÊ даÊ сеÊ справимÊ иÊ сÊ големиÊ беди“,Ê отбелязаÊ
министър-председателятÊиÊоткроиÊусилиятаÊнаÊинституциитеÊиÊгражданскатаÊактивност.Ê
„ЖивотътÊвÊкризиÊдопринасяÊзаÊвъзстановяванеÊнаÊзагубенотоÊдовериеÊкъмÊдържаватаÊиÊ
нейнитеÊ механизмиÊ даÊ сеÊ грижиÊ заÊ своитеÊ граждани,Ê неÊ самоÊ катоÊ гиÊ подкрепяÊ
финансовоÊ вÊ трудниÊ заÊ тяхÊ моменти,Ê ноÊ най-вечеÊ катоÊ създаваÊ условияÊ заÊ общественÊ
животÊвÊнорма“,ÊзаявиÊощеÊпремиерътÊГълъбÊДонев. 
ДърватаÊзаÊогревÊбяхаÊдругаÊтема,ÊкоятоÊбешеÊобсъжданаÊвÊходаÊнаÊсрещата.ÊОтÊстранаÊ
наÊправителствотоÊбеÊ заявеноÊкатегоричнотоÊнамерениеÊдаÊимаÊпълнаÊпрозрачностÊпоÊ
проблема,ÊкактоÊиÊбезкомпромисностÊпоÊотношениеÊнаÊзлоупотреби.ÊРаботиÊсеÊсъщоÊпоÊ
подготовкатаÊ наÊ законодателниÊ предложения,Ê коитоÊ даÊ запълнятÊ дефицитиÊ вÊ
нормативнатаÊ уредбаÊ иÊ коитоÊ даÊ бъдатÊ предложениÊ наÊ вниманиетоÊ наÊ следващияÊ
редовенÊ кабинет.Ê СредÊ другитеÊ теми,Ê обсъжданиÊ наÊ срещата,Ê бяхаÊ трудноститеÊ приÊ
тежкотоварнияÊ трафик,Ê зимнотоÊ почистванеÊ иÊ почистванетоÊ наÊ речнитеÊ корита,Ê
състояниетоÊ наÊ инфраструктуратаÊ поÊ места,Ê кактоÊ иÊ подкрепатаÊ заÊ малкияÊ иÊ среденÊ
бизнесÊпоÊлинияÊнаÊевропейскитеÊсредства.  
  
 
Източник:Êhttps://gov.bg/ 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

ОрганизациятаÊнаÊизборитеÊиÊкоординациятаÊсÊ
областнитеÊуправителиÊпоÊредицаÊзаварениÊпроблемиÊ
бяхаÊобсъдениÊвÊрамкитеÊнаÊиницииранаÊотÊпремиераÊ

ГълъбÊДоневÊ 
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ИмамеÊиздаденÊактÊ16ÊзаÊползванеÊнаÊгазоватаÊвръзкаÊмеждуÊБългарияÊиÊГърция.ÊТоваÊеÊ
огроменÊ успехÊ заÊ служебнияÊ кабинет,Ê защотоÊ всичкиÊминистриÊработимÊ заÊ техническатаÊ
възможностÊзаÊпусканетоÊнаÊобектаÊотÊпървияÊниÊден,ÊзаявиÊминистърътÊнаÊрегионалнотоÊ
развитиеÊ иÊ благоустройствотоÊ ИванÊ ШишковÊ предÊ медии.Ê ОфициалниятÊ стартÊ наÊ
съоръжениетоÊщеÊбъдеÊнаÊ1Êоктомври,ÊзаÊкогатоÊеÊосигуреноÊпотичанетоÊнаÊгаз. 
  
ДругаÊ тема,Ê поÊ коятоÊ същоÊ работимÊ отÊ първияÊ денÊ наÊ служебнияÊ кабинет,Ê саÊ
инвестиционнитеÊ проектиÊ заÊ общинитеÊ вÊ България,Ê подчертаÊ Шишков.Ê НаÊ днешнотоÊ
редовноÊ заседаниеÊ правителствотоÊ одобриÊ списъкаÊ заÊ финансиранеÊ наÊ общинитеÊ наÊ
подадениÊ проектиÊ вÊ триÊ направленияÊ–Ê ВиКÊ инфраструктура,Ê уличнаÊмрежаÊ иÊ общинскиÊ
пътища.ÊЗаÊцелтаÊсаÊпредвидениÊ406 374 769ÊлеваÊотÊбюджетаÊнаÊМРРБ. 
 

 
 
 
 

Източник:Êhttps://gov.bg/ 

МинистърÊШишков:ÊОтÊ28.09.2022г.,ÊимамеÊиздаденÊактÊ
16ÊзаÊползванеÊнаÊгазоватаÊвръзкаÊмеждуÊБългарияÊиÊ

Гърция 
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ВÊ рамкитеÊ наÊ официалнотоÊ посещениеÊ вÊ БългарияÊ наÊ президентаÊ наÊ РепубликаÊ
АзербайджанÊИлхамÊАлиевÊминистър-председателятÊГълъбÊДоневÊдадеÊработенÊобядÊвÊ
честÊ наÊ високопоставенияÊ гост.Ê ВÊ състоялияÊ сеÊ разговорÊ беÊ изказаноÊ задоволствоÊ
относноÊустановенотоÊстратегическоÊпартньорствоÊмеждуÊдветеÊдържави. 
  
Министър-председателятÊГълъбÊДоневÊакцентираÊвърхуÊенергийнотоÊсътрудничествоÊиÊ
приносаÊнаÊАзербайджанÊкатоÊнадежденÊпартньорÊиÊгарантÊвÊсфератаÊнаÊсигурносттаÊнаÊ
газовитеÊ доставкиÊ заÊБългарияÊ иÊЕвропейскияÊ съюз.ÊМинистър-председателятÊ запознаÊ
президентаÊ АлиевÊ съсÊ сериознатаÊ иÊ целенасоченаÊ работаÊ наÊ служебнияÊ кабинетÊ заÊ
въвежданетоÊ вÊ експлоатацияÊ наÊ междусистемнатаÊ газоваÊ връзкаÊ Гърция-България,Ê
коятоÊ имаÊ основноÊ значениеÊ заÊ енергийнатаÊ сигурностÊ вÊ регионаÊ иÊ заÊ
диверсификацията ÊнаÊенергийнитеÊизточници. 
  
ПремиерътÊ ДоневÊ посочи,Ê чеÊ отличнотоÊ дългогодишноÊ партньорствоÊ междуÊ СофияÊ иÊ
БакуÊеÊдобраÊоснова,ÊвърхуÊкоятоÊдаÊсеÊобсъдятÊвъзможноститеÊБългарияÊдаÊполучаваÊ
допълнителниÊколичестваÊгазÊотÊАзербайджан. 
  
ПредвидÊстратегическотоÊразположениеÊнаÊБългарияÊиÊнаÊАзербайджан ÊпоÊпротежениеÊ
наÊ коридораÊ „Изток-Запад“,Ê премиерътÊ ГълъбÊ ДоневÊ откроиÊ потенциалнитеÊ ползиÊ заÊ
дветеÊ страниÊ отÊ задълбочаванеÊ наÊ сътрудничествотоÊ вÊ областтаÊ наÊ транспортаÊ иÊ
свързаността. 
  
ВÊрамкитеÊнаÊразговораÊминистър-председателятÊДоневÊобърнаÊспециалноÊвниманиеÊиÊ
наÊвзаимодействиетоÊнаÊБългарияÊиÊАзербайджанÊвÊкултурнатаÊсфера,ÊкатоÊдадеÊвисокаÊ
оценкаÊзаÊпостигнатитеÊрезултати. 
 
 
 
Източник:Êhttps://gov.b 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

ПремиерътÊГълъбÊДоневÊпроведеÊсрещаÊсÊпрезидентаÊ
наÊРепубликаÊАзербайджанÊИлхамÊАлиев 

ПОЛИТИКИÊИÊПРОГРАМИÊНАÊПРАВИТЕЛСТВОТО БРОЙÊ9,ÊСЕПТЕМВРИÊ2022 
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КомисиятаÊпредлага конкретниÊмерки какÊдаÊнеÊсеÊдопуснеÊувеличаванеÊнаÊ
случаитеÊнаÊCOVID-19ÊпрезÊпредстоящияÊесенно-зименÊсезон.ÊКомисиятаÊ
настоятелноÊпризоваваÊдържавитеÊчленкиÊдаÊизградятÊнеобходимитеÊ
стратегииÊиÊструктури,ÊвключителноÊзаÊваксиниранеÊсрещуÊCOVID-19ÊиÊнадзорÊ
наÊзаболяването,ÊзаÊдаÊреагиратÊнаÊбъдещиÊогнищаÊпоÊбързÊиÊустойчивÊначин.Ê
ОсновнатаÊцелÊнаÊпредложенитеÊотÊКомисиятаÊдействияÊеÊдаÊсеÊувеличиÊ
процентътÊнаÊваксинация,ÊвключителноÊсÊадаптираниÊиÊновиÊваксини,ÊиÊдаÊсеÊ
гарантираÊдобраÊзащитаÊнаÊвсичкиÊграждани. 

Заместник-председателятÊнаÊКомисиятаÊМаргаритис Схинас,ÊкойтоÊотговаряÊ
заÊутвърждаванетоÊнаÊевропейскияÊначинÊнаÊживот,Êзаяви: ПоследнитеÊдвеÊ
годиниÊподготвихаÊЕСÊдаÊсеÊсправиÊсÊноваÊвълнаÊнаÊCOVID-19ÊпрезÊтазиÊ
есенÊиÊзима.ÊНастоящитеÊниÊдействияÊщеÊопределятÊвÊголямаÊстепенÊ
какъвÊщеÊеÊходътÊнаÊпандемиятаÊиÊкаквоÊравнищеÊнаÊимунитетÊщеÊсеÊ
изградиÊуÊнаселението.ÊДържавитеÊчленкиÊтрябваÊдаÊпродължатÊдаÊ
координиратÊвÊцелияÊЕСÊусилиятаÊсиÊзаÊготовностÊпредиÊследващатаÊ
вълнаÊиÊзаÊпо-нататъшноÊразгръщанеÊнаÊпрограмитеÊзаÊваксинация.Ê
ПредприетитеÊсегаÊдействияÊщеÊограничатÊнатискаÊвърхуÊздравнитеÊ
системи,ÊсмущениятаÊвÊикономикатаÊиÊпредизвикателстватаÊпредÊ
обществото. 

Стела Кириaкиду,Ê комисарÊ поÊ въпроситеÊ наÊ здравеопазванетоÊ иÊ
безопасносттаÊ наÊ храните,Ê заяви: ПандемиятаÊ всеÊ ощеÊ неÊ еÊ изчезнала.Ê
ТрябваÊдаÊдействамеÊсегаÊ—Êзаедно,ÊкоординираноÊиÊпоÊустойчивÊначин,ÊзаÊ
даÊ неÊ допуснемÊ новоÊ увеличениеÊ наÊ сериознитеÊ случаиÊ наÊ COVID-19.Ê ОтÊ
решаващоÊ значениеÊ заÊ товаÊ еÊ всичкиÊ държавиÊ членкиÊ даÊ разполагатÊ сÊ
надеждниÊ стратегииÊ заÊ ваксинация,Ê заÊ даÊ сеÊ подготвятÊ заÊ есентаÊ иÊ
зимата,Ê включителноÊ заÊ въвежданетоÊ наÊ новоразрешенитеÊ адаптираниÊ
бустерниÊ ваксини.Ê КатоÊ първостепененÊ приоритетÊ трябваÊ даÊ бъдатÊ
отстранениÊ пропускитеÊ въвÊ ваксинационнотоÊпокритие.ÊОтÊсъщественоÊ
значениеÊ еÊ същоÊтакаÊ даÊ сеÊ изградятÊ стабилниÊ системиÊ заÊ надзор,Ê чрезÊ
коитоÊдаÊсеÊнаблюдаваÊразвитиетоÊнаÊвируса,ÊдаÊсеÊвъведатÊстратегииÊзаÊ
повторноÊ въвежданеÊ наÊ ефективниÊ меркиÊ вÊ областтаÊ наÊ общественотоÊ
здраве,Ê акоÊ такиваÊ саÊ необходими,Ê иÊ даÊ сеÊ укрепиÊ капацитетътÊ наÊ
здравнитеÊ системи.Ê КазаноÊ безÊ заобикалки,Ê трябваÊ даÊ смеÊ готовиÊ даÊ
посрещнемÊощеÊединÊтруденÊсезон. 
 

Източник:Êhttps://ec.europa.eu/ 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 
 

COVID-19:ÊКомисиятаÊнасърчаваÊдържавитеÊчленкиÊдаÊ
сеÊподготвятÊзаÊесентаÊиÊзимата 
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СреднитеÊучилищаÊвъвÊвсичкиÊстраниÊотÊЕСÊмогатÊдаÊсеÊзаписватÊвÊежегоднияÊконкурсÊ
поÊпреводÊнаÊЕвропейскатаÊкомисия JuvenesÊTranslatores.ÊОтÊ12:00Êч.Ê
(централноевропейскоÊвреме)ÊнаÊ2ÊсептемвриÊучилищатаÊмогатÊда регистриратÊ
онлайн своитеÊученици,ÊзаÊдаÊсеÊсъстезаватÊсÊтехниÊвръстнициÊвÊЕС.ÊТазиÊгодинаÊ
участницитеÊщеÊпревеждатÊтекстовеÊнаÊтемаÊ„ЕвропейскаÊмладеж“. 

КомисарятÊпоÊвъпроситеÊнаÊбюджетаÊиÊадминистрациятаÊЙоханес Хан заяви: СÊтозиÊ
конкурс искамеÊдаÊвдъхновимÊмладитеÊхораÊзаÊкариераÊвÊобласттаÊнаÊпреводаÊиÊдаÊ
насърчимÊизучаванетоÊнаÊезици.ÊНастоящатаÊ2022 г.ÊеÊЕвропейскатаÊгодинаÊнаÊ
младежтаÊиÊконкурсътÊщеÊобединиÊмладиÊхораÊотÊразличниÊдържави,ÊщеÊгиÊнасърчиÊ
даÊследватÊлюбовтаÊсиÊкъмÊезицитеÊиÊщеÊимÊпомогнеÊдаÊпреодолеятÊбариеритеÊ
междуÊхоратаÊиÊкултурите.ÊСпособносттаÊзаÊобщуванеÊиÊразбиранеÊнаÊдругите,Ê
независимоÊотÊразличията,ÊеÊотÊсъщественоÊзначениеÊзаÊпросперитетаÊнаÊЕС. 

УчастницитеÊмогатÊдаÊпревеждатÊмеждуÊвсекиÊдваÊотÊ24-теÊофициалниÊезикаÊнаÊЕСÊ
(552ÊвъзможниÊезиковиÊкомбинации). 

УчастиетоÊвÊконкурсаÊеÊдвуетапенÊпроцес.ÊНаÊпървияÊетапÊучилищатаÊтрябваÊдаÊсеÊ
регистриратÊдо 12:00Êч.ÊцентралноевропейскоÊвремеÊнаÊ20ÊоктомвриÊ
2022 г. УчителитеÊмогатÊдаÊпопълнятÊформуляраÊзаÊрегистрацияÊнаÊвсекиÊотÊ24-теÊ
официалниÊезикаÊнаÊЕС. 

ПослеÊКомисиятаÊщеÊпоканиÊнаÊследващияÊетапÊ705ÊслучайноÊизбраниÊчрезÊкомпютърÊ
училища.ÊБроятÊнаÊучастващитеÊучилищаÊвъвÊвсякаÊдържаваÊеÊравенÊнаÊброяÊнаÊ
местата,ÊкоитоÊтяÊимаÊвÊЕвропейскияÊпарламент. 

СледÊтоваÊизбранитеÊучилищаÊпосочватÊдоÊпетимаÊученици,ÊкоитоÊдаÊучастватÊвÊ
конкурса.ÊТеÊмогатÊдаÊбъдатÊсÊвсякаквоÊгражданство,ÊноÊвсичкиÊучастнициÊтрябваÊдаÊсаÊ
родениÊпрезÊ2005 г. 

КонкурсътÊщеÊсеÊпроведеÊонлайнÊнаÊ24ÊноемвриÊ2022Êг.ÊвъвÊвсичкиÊучастващиÊ
училища. 

ПобедителитеÊ —Ê поÊ единÊ заÊ всякаÊ държаваÊ —Ê щеÊ бъдатÊ обявениÊ вÊ началотоÊ наÊ
февруариÊ 2023 г.Ê ТеÊ щеÊ бъдатÊ поканениÊ даÊ получатÊ наградитеÊ сиÊ презÊ пролеттаÊ наÊ
2023Ê г.Ê наÊ церемонияÊ вÊ Брюксел.Ê ТамÊ щеÊ иматÊ възможностÊ даÊ сеÊ срещнатÊ сÊ
професионалниÊ преводачиÊ отÊ ЕвропейскатаÊ комисияÊ иÊ даÊ научатÊ повечеÊ заÊ
професиятаÊиÊработатаÊсÊезици. 
 
Източник:Êhttps://ec.europa.eu/ 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

КонкурсÊнаÊЕСÊзаÊмладиÊпреводачи:ÊучилищатаÊвечеÊ
могатÊдаÊсеÊзаписват 
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ЕдновременноÊс ДнитеÊнаÊевропейскотоÊнаследство презÊ2022 г.,ÊкоитоÊтазиÊгодинаÊсеÊ
съсредоточаватÊвърхуÊтематаÊзаÊустойчивостта,ÊднесÊКомисиятаÊ
публикува доклад относноÊукрепванетоÊнаÊустойчивосттаÊнаÊкултурнотоÊнаследствоÊсÊцелÊ
защитатаÊмуÊотÊпоследицитеÊотÊизменениетоÊнаÊклимата.ÊИнформацията,ÊсъбранаÊотÊгрупаÊ
експерти,ÊеÊобезпокоителна,ÊтъйÊкатоÊизменениетоÊнаÊклиматаÊпрякоÊиÊкосвеноÊзастрашаваÊ
всичкиÊформиÊнаÊкултурноÊнаследство,ÊнаредÊсÊдруготоÊсъсÊсилниÊвалежи,ÊдългиÊ
горещини,Êсуши,ÊсилниÊветровеÊиÊпокачванеÊнаÊморскотоÊравнище,ÊкатоÊзаÊвсичкиÊтяхÊсеÊ
очакваÊдаÊнараснатÊвÊбъдеще.ÊВÊпубликуванияÊднесÊдокладÊекспертнатаÊгрупаÊпредставиÊ
наборÊот 10Êпрепоръки,ÊнасочениÊкъмÊукрепванеÊнаÊустойчивосттаÊнаÊкултурнотоÊ
наследствоÊспрямоÊизменениетоÊнаÊклимата. 

КомисарятÊпоÊвъпроситеÊнаÊиновациите,ÊнаучнитеÊизследвания,Êкултурата,ÊобразованиетоÊ
иÊмладежтаÊМария Габриел заяви: ЗащитатаÊнаÊвсичкиÊвидовеÊкултурноÊнаследствоÊотÊ
изменениетоÊнаÊклиматаÊеÊголямоÊпредизвикателство,ÊкоетоÊпоемаме.ÊТоваÊсеÊотнасяÊ
кактоÊзаÊархеологическитеÊобектиÊиÊархитектурнотоÊнаследствоÊтакаÊиÊзаÊ
ландшафтаÊиÊдвижимотоÊнаследство:ÊтрябваÊдаÊнамеримÊинтегриранÊподход,ÊкойтоÊдаÊ
защитаваÊтехнитеÊкачества. ГолемиятÊбройÊдържави,ÊкоитоÊучаствахаÊвÊ
експертнатаÊгрупа,ÊеÊдоказателство,ÊчеÊтазиÊтемаÊпридобиваÊвсеÊпо-голямоÊзначениеÊ
иÊчеÊсъществуваÊпотенциалÊзаÊсътрудничество,ÊустановяванеÊнаÊпропускитеÊиÊобменÊ
наÊнай-добриÊпрактикиÊнаÊевропейскоÊравнище. 

ПодобряванетоÊнаÊустойчивосттаÊнаÊкултурнотоÊнаследствоÊспрямоÊизменениетоÊнаÊ
климатаÊщеÊвключваÊстратегическиÊпреходÊкъмÊинвестицииÊвÊновиÊформиÊзаÊопазванеÊиÊ
възстановяване.ÊВÊднешнияÊдокладÊекспертитеÊпосочват,ÊчеÊтъйÊкатоÊразличниÊ
министерстваÊотговарятÊзаÊполитикитеÊвÊобласттаÊнаÊкултурнотоÊнаследствоÊиÊ
изменениетоÊнаÊклиматаÊнаÊнационалноÊравнище,ÊмногоÊучастнициÊтрябваÊнепрекъснатоÊиÊ
постоянноÊдаÊсъгласуватÊсвоитеÊстратегии,ÊзаÊдаÊбъдатÊтеÊнаистинаÊефективни.ÊТоваÊсеÊ
усложняваÊотÊфакта,ÊчеÊнямаÊсъгласуваниÊметодологииÊзаÊполучаванеÊнаÊнадежднаÊ
информация,ÊколичествениÊданниÊилиÊзадълбочениÊпознанияÊзаÊразрушаванетоÊиÊзагубатаÊ
наÊкултурноÊнаследство. 

ЕкспертнатаÊгрупаÊпрепоръчваÊдаÊсеÊпредприематÊдействияÊзаÊпълноÊинтегриранеÊнаÊ
въпросите,ÊсвързаниÊсÊкултуратаÊиÊкултурнотоÊнаследство,ÊвÊизготвянетоÊнаÊполитикитеÊвÊ
областтаÊнаÊекологичнатаÊустойчивостÊиÊклиматаÊнаÊвсичкиÊравнищаÊ(местно,Êрегионално,Ê
национално,Êевропейско,Êмеждународно).ÊЕднаÊредовноÊактуализиранаÊкартаÊзаÊоценкаÊнаÊ
рискаÊзаÊевропейскотоÊкултурноÊнаследство,ÊсвързанаÊсÊизменениетоÊнаÊклимата,ÊщеÊ
предоставиÊценнаÊинформацияÊзаÊзастрашенотоÊнаследство.ÊОсвенÊтоваÊщеÊсеÊ
предприематÊповечеÊнаучниÊизследвания,ÊзаÊдаÊсеÊустановятÊиÊразбератÊпо-добреÊнай-
сериознитеÊзаплахиÊиÊпотенциалнитеÊпоследициÊотÊтях,ÊкактоÊиÊнеобходимитеÊразходи,ÊзаÊ
даÊстанеÊкултурнотоÊнаследствоÊустойчивоÊспрямоÊизменениетоÊнаÊклимата. 

 

https://ec.europa.eu/ 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 
 

ДесетÊпрепоръкиÊзаÊпо-добраÊзащитаÊнаÊкултурнотоÊ
наследствоÊотÊвъздействиетоÊнаÊизменениетоÊнаÊ

климата 
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HERA, ОрганътÊнаÊКомисиятаÊзаÊготовностÊиÊреакцияÊприÊизвънредниÊздравниÊситуации,Ê
осигуриÊощеÊ170Ê920ÊдозиÊваксиниÊотÊ3-то поколениеÊнаÊдружествотоÊBavarianÊNordic.Ê
ТоваÊеÊвÊотговорÊнаÊнестихващитеÊогнищаÊотÊмаймунскаÊшаркаÊиÊкатоÊреакцияÊнаÊпо-
непосредственитеÊнужди.ÊТакаÊдозите,ÊдиректноÊзакупениÊотÊЕСÊзаÊдържавитеÊчленки,Ê
възлизатÊнаÊ334Ê540.  

ТезиÊдопълнителниÊдозиÊщеÊмогатÊдаÊбъдатÊдоставениÊпредиÊкраяÊнаÊгодината.Ê
МеждувременноÊдоставкатаÊзаÊдържавитеÊ—ÊчленкиÊнаÊЕС,ÊзаÊНорвегияÊиÊИсландияÊнаÊ
вечеÊзакупенитеÊваксиниÊсрещуÊмаймунскаÊшарка,ÊфинансираниÊотÊЕС,ÊпродължаваÊиÊ
презÊследващитеÊседмициÊиÊмесеци. 

КомисарятÊпоÊвъпроситеÊнаÊздравеопазванетоÊиÊбезопасносттаÊнаÊхранитеÊ
Стела Кириакиду заяви: ВъпрекиÊчеÊпрезÊпоследнитеÊседмициÊброятÊнаÊслучаитеÊнаÊ
маймунскаÊшаркаÊвÊЕСÊнамаля,ÊзаплахатаÊнеÊеÊотминалаÊиÊвсеÊощеÊнеÊможемÊдаÊсиÊ
отдъхнем.ÊТрябваÊдаÊпродължимÊсÊусилиятаÊсиÊзаÊзащитаÊнаÊгражданитеÊни,ÊособеноÊ
наÊнай-уязвимите.ÊДаÊсмеÊподготвени,ÊеÊотÊключовоÊзначениеÊзаÊбързатаÊреакцияÊприÊ
извънредниÊздравниÊситуации.ÊСÊHERAÊ—ÊЕвропейскияÊорганÊзаÊготовностÊиÊреакцияÊ
приÊизвънредниÊздравниÊситуацииÊ—ÊзакупихмеÊощеÊ170Ê920ÊдозиÊваксиниÊзаÊ
държавитеÊчленки.ÊСÊтоваÊобщиятÊбройÊнаÊдозите,ÊосигурениÊзаÊдържавитеÊчленкиÊзаÊ
спешниÊнужди,ÊвъзлизаÊнаÊнадÊ330Ê000.ÊТоваÊеÊролятаÊнаÊHERAÊ—ÊосновенÊстълбÊнаÊ
нашияÊЕвропейскиÊздравенÊсъюз,ÊкойтоÊизпълняваÊзадачатаÊсиÊдаÊзащитаваÊ
гражданитеÊни. 

ИзпълнителнатаÊагенцияÊнаÊКомисиятаÊзаÊздравеопазванетоÊиÊцифровизациятаÊ(HaDEA)Ê
еÊзакупилаÊваксинатаÊотÊтретоÊпоколениеÊзаÊHERAÊиÊотÊнеговоÊиме.ÊСледÊтоваÊHERAÊщеÊ
предоставиÊваксинитеÊнаÊдържавитеÊ—ÊчленкиÊнаÊЕС,ÊНорвегияÊиÊИсландия. 

ОсвенÊтова,ÊзаÊдаÊпосрещнеÊсредносрочнитеÊнуждиÊнаÊдържавитеÊчленки,ÊHERAÊдаваÊ
началоÊнаÊсъвместниÊпроцедуриÊзаÊвъзлаганеÊнаÊобществениÊпоръчкиÊзаÊдопълнителниÊ
ваксини,ÊкактоÊиÊзаÊтерапевтичниÊсредства.ÊТезиÊдействия,ÊсъчетаниÊсъс съветите наÊ
EMAÊотносноÊинтрадермалнатаÊупотребаÊнаÊваксинатаÊсрещуÊмаймунскаÊшарка,ÊщеÊ
осигурятÊпо-бързаÊзащитаÊнаÊнай-уязвимитеÊиÊщеÊускорятÊваксинациятаÊзаÊгражданите,Ê
коитоÊсаÊизложениÊнаÊриск. 

https://ec.europa.eu/ 

 

ниеÊнаÊенергийнияÊсъюзÊ 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

ЗдравенÊсъюз:ÊHERAÊосигуряваÊощеÊдозиÊваксиниÊвÊ
борбатаÊсрещуÊмаймунскаÊшарка 
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КомисиятаÊпредложиÊдаÊбъдеÊвъведенаÊзабранаÊзаÊпусканетоÊнаÊпазараÊнаÊЕСÊнаÊ
продукти,ÊпроизведениÊчрезÊпринудителенÊтруд.ÊСÊпредложениетоÊсаÊобхванатиÊвсичкиÊ
продукти,Êпо-специалноÊпроизвежданитеÊвÊЕСÊиÊпредназначениÊзаÊвътрешноÊ
потреблениеÊиÊизнос,ÊкактоÊиÊстокитеÊотÊвнос,ÊбезÊтоÊдаÊеÊнасоченоÊкъмÊконкретниÊ
дружестваÊилиÊотрасли.ÊТозиÊвсеобхватенÊподходÊеÊотÊзначение,ÊтъйÊкатоÊприблизителноÊ
27,6ÊмилионаÊдушиÊполагатÊпринудителенÊтрудÊвÊмногоÊотраслиÊиÊнаÊвсичкиÊконтиненти.Ê
Най-честоÊпринудителниятÊтрудÊсеÊизползваÊвÊчастнатаÊикономика,ÊаÊнякоиÊслучаиÊсеÊ
налагаÊотÊотделниÊдържави.ÊПредложениетоÊсеÊосноваваÊнаÊмеждународноÊприетиÊ
определенияÊиÊстандарти,ÊкатоÊсеÊподчертаваÊзначениетоÊнаÊтяснотоÊсътрудничествоÊ
съсÊсветовнитеÊпартньори.ÊНационалнитеÊорганиÊщеÊбъдатÊоправомощениÊдаÊизтеглятÊ
отÊпазараÊнаÊЕСÊпродукти,ÊпроизведениÊчрезÊпринудителенÊтруд,ÊследÊизвършванеÊнаÊ
разследване.ÊМитническитеÊорганиÊнаÊЕСÊщеÊидентифициратÊиÊспиратÊпродуктите,Ê
произведениÊчрезÊпринудителенÊтруд,ÊнаÊграницитеÊнаÊЕС. 

ИзпълнителниятÊзаместник-председателÊиÊкомисарÊпоÊвъпроситеÊнаÊтърговиятаÊ
Валдис Домбровскис заяви: ТоваÊпредложениеÊщеÊдоведеÊдоÊреалнаÊпромянаÊвÊ
борбатаÊсъсÊсъвременнотоÊробство,ÊкоетоÊзасягаÊмилиониÊхораÊпоÊсвета.ÊЦелтаÊниÊ
еÊдаÊпремахнемÊотÊпазараÊнаÊЕСÊвсичкиÊпродукти,ÊполучениÊвÊрезултатÊнаÊ
принудителенÊтруд,ÊнезависимоÊотÊтоваÊкъдеÊсаÊпроизведени.ÊЗабранатаÊниÊщеÊсеÊ
прилагаÊкактоÊзаÊместнитеÊпродукти,ÊтакаÊиÊзаÊизносаÊиÊвноса.ÊКомпетентнитеÊ
органиÊиÊмитницитеÊщеÊработятÊсъвместно,ÊзаÊдаÊосигурятÊстабилносттаÊнаÊ
системата.ÊПоложихмеÊусилия,ÊзаÊдаÊсведемÊдоÊминимумÊадминистративнатаÊ
тежестÊзаÊпредприятията,ÊкатоÊизползвамеÊиндивидуализиранÊподходÊпоÊотношениеÊ
наÊМСП.ÊОсвенÊтоваÊщеÊзадълбочимÊощеÊповечеÊсътрудничествотоÊсиÊсÊнашитеÊ
глобалниÊпартньориÊиÊсÊмеждународнитеÊорганизации. 

КомисарятÊ поÊ въпроситеÊ наÊ вътрешнияÊ пазарÊ Тиери Бретон заяви: ВÊ днешнатаÊ
геополитическаÊситуацияÊсеÊнуждаемÊкактоÊотÊсигурни,ÊтакаÊиÊотÊустойчивиÊверигиÊ
наÊ доставки.Ê НеÊ можемÊ даÊ поддържамеÊ моделÊ наÊ потреблениеÊ наÊ стоки,Ê коитоÊ сеÊ
произвеждатÊпоÊ неустойчивÊ начин.ÊПозициятаÊ наÊ промишленÊ иÊтехнологиченÊ лидерÊ
предполагаÊ по-голямаÊ решителностÊ приÊ защитатаÊ наÊ нашитеÊ ценностиÊ иÊ
определянетоÊ наÊ собственитеÊ ниÊ правилаÊ иÊ стандарти.Ê НашиятÊ единенÊ пазарÊ еÊ
цененÊ ресурсÊ заÊ предотвратяванеÊ наÊ разпространениетоÊ вÊ ЕСÊ наÊ продукти,Ê
произведениÊчрезÊпринудителенÊтруд,ÊиÊлостÊзаÊнасърчаванеÊнаÊпостиганетоÊнаÊпо-
голямаÊустойчивостÊвÊцелияÊсвят. 
 
https://ec.europa.eu/ 
 
 
 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ  ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

КомисиятаÊпредприемаÊмеркиÊзаÊзабранаÊнаÊпусканетоÊ
наÊпазараÊнаÊЕСÊнаÊпродукти,ÊпроизведениÊчрезÊ

принудителенÊтруд 
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ОтÊпояватаÊнаÊCOVID-19ÊвÊначалотоÊнаÊ2020Êг.ÊЕС,ÊдържавитеÊ—ÊчленкиÊнаÊЕС,ÊиÊ
европейскитеÊфинансовиÊинституции,ÊдействащиÊкатоÊ„ЕкипÊЕвропа“,ÊсаÊизплатилиÊ47,7Ê
милиардаÊевроÊвÊподкрепаÊнаÊдържавитеÊпартньориÊзаÊсправянеÊсÊпандемиятаÊиÊ
последицитеÊотÊнея,ÊкатоÊизпълняватÊобещаниятаÊсиÊсÊконкретниÊрезултати.ÊТазиÊсумаÊ
значителноÊнадвишаваÊпървоначалнияÊпакетÊзаÊподкрепаÊотÊ20ÊмилиардаÊевро,ÊсÊкойтоÊ
разполагаÊ„ЕкипÊЕвропа“,ÊобещанÊпрезÊпролеттаÊнаÊ2020Êг.,ÊкойтоÊсегаÊсеÊеÊувеличилÊнаÊ
53,7ÊмилиардаÊевро. 

КомисарятÊвÊобласттаÊнаÊмеждународнитеÊпартньорства Урпилайнен заяви: ГордеяÊсе,Ê
чеÊ„ЕкипÊЕвропа“,ÊмакарÊиÊсамÊдаÊбешеÊизправенÊпредÊкризатаÊсÊCOVID-19,ÊсеÊобединиÊиÊ
доказаÊсвоятаÊсолидарностÊсÊдържавитеÊпартньори,ÊзасегнатиÊотÊпандемиятаÊиÊ
последицитеÊотÊнея.ÊКатоÊсолиденÊиÊстабиленÊпартньорÊ„ЕкипÊЕвропа“ÊщеÊпродължиÊ
даÊгиÊподкрепяÊиÊприÊсправянетоÊсÊновитеÊмногостранниÊиÊглобалниÊкризи,ÊкатоÊ
несправедливитеÊпоследициÊотÊагресиятаÊнаÊРусияÊсрещуÊУкрайна. 

ЧрезÊответнитеÊмеркиÊнаÊ„ЕкипÊЕвропа“ÊвъвÊвръзкаÊсÊCOVID-19ÊсеÊпредоставяÊподкрепаÊ
наÊнадÊ140ÊдържавиÊпартньори.ÊОтÊобщияÊмобилизиранÊдоÊмоментаÊпакетÊнаÊ„ЕкипÊ
Европа“ÊвÊразмерÊнаÊ53,7ÊмилиардаÊевроÊкъмÊ31ÊдекемвриÊ2021 г.ÊсаÊотпуснатиÊ47,7Ê
милиардаÊевро: 

· 3ÊмилиардаÊевроÊзаÊспешниÊдействияÊвÊотговорÊнаÊхуманитарнитеÊнужди 
· 10,6ÊмилиардаÊевроÊзаÊукрепванеÊнаÊсистемитеÊзаÊздравеопазване,ÊводоснабдяванеÊиÊ

канализация 
· 34,1ÊмилиардаÊевроÊзаÊсмекчаванеÊнаÊсоциалнитеÊиÊикономическитеÊпоследициÊотÊ

пандемията,ÊвключителноÊзагубатаÊнаÊработниÊместаÊиÊпоследицитеÊзаÊ
образованието. 
ДоÊкраяÊнаÊ2021 г.Ê„ЕкипÊЕвропа“ÊеÊпредоставилÊ88,8 %ÊотÊпоетитеÊзадълженияÊвÊ
размерÊнаÊ53,7ÊмилиардаÊевро.ÊПрезÊаприлÊ2021 г.ÊплащаниятаÊдостигнахаÊ34Ê
милиардаÊевро,ÊдокатоÊкъмÊкраяÊнаÊ2021 г.ÊтеÊбяхаÊдоÊ47,7ÊмилиардаÊевроÊ(+13,7Ê
милиардаÊевро). 

КъмÊ31ÊдекемвриÊ2021 г.ÊактуалнотоÊсъстояниеÊнаÊплащанията,ÊсвързаниÊсÊпоетитеÊ
задължения,ÊеÊследното: 

· Съседство:Ê13,6ÊмилиардаÊевроÊотÊобщоÊ15,6ÊмилиардаÊевро 
· СубсахарскаÊАфрика:Ê8,3ÊмилиардаÊевроÊотÊобщоÊ9,0ÊмилиардаÊевро 
· ЗападнитеÊБалканиÊиÊТурция:Ê6,8ÊмилиардаÊевроÊотÊобщоÊ7,6ÊмилиардаÊевро 
· АзияÊиÊТихоокеанскиятÊбасейн:Ê4ÊмилиардаÊевроÊотÊобщоÊ4,3ÊмилиардаÊевро 
· ЛатинскаÊАмерикаÊиÊКарибскиятÊбасейн:Ê2,5ÊмилиардаÊевроÊотÊобщоÊ3,2ÊмилиардаÊ

евро 
· Африка,ÊКарибитеÊиÊТихоокеанскияÊбасейн,Êрегионално:Ê539ÊмилионаÊевроÊотÊобщоÊ

743ÊмилионаÊевро 
· ОтвъдморскиÊтериторииÊиÊГренландия:Ê579ÊмилионаÊевроÊотÊобщоÊ631ÊмилионаÊевро 
ГлобалниÊпрограми:Ê8,6ÊмилиардаÊевроÊотÊобщоÊ9,7ÊмилиардаÊевро 
 
https://ec.europa.eu/ 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ  ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

COVID-19:Ê„ЕкипÊЕвропа“ÊпредоставиÊ47,7ÊмилиардаÊ
евро,ÊзаÊдаÊпомогнеÊнаÊсвоитеÊпартньориÊдаÊсеÊсправятÊсÊ

пандемиятаÊиÊпоследицитеÊотÊнея 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 

БАЛАНСÊНАÊТЕРИТОРИЯТАÊНАÊОБЛАСТÊЯМБОЛ 

КЪМÊ31.12.2021ÊГОДИНА 

 

КъмÊ 31Ê декемвриÊ 2021Ê г.Ê териториятаÊ наÊ областÊ Ямбол,Ê изчисленаÊ отÊ НационалнияÊ
статистическиÊ институтÊ наÊ базатаÊ наÊ цифровиÊ моделиÊ наÊ кадастралнатаÊ картаÊ наÊ областÊ Ямбол,Ê еÊ
3352.70Ê кв.Ê километра.Ê СпоредÊ начинаÊ наÊ трайноÊ ползванеÊ (конкретноÊ предназначение)Ê наÊ
поземленитеÊимоти,Êнай-голямаÊплощÊзаематÊ земеделскитеÊтериторииÊ -Ê74.68%ÊотÊобщатаÊплощÊнаÊ
областта.ÊУрбанизиранитеÊтериторииÊобхващатÊ153.49Êкв.Êкм,ÊилиÊ4.58%ÊотÊтериториятаÊнаÊобластта. 

 
1. БалансÊнаÊтериториятаÊнаÊобластÊЯмболÊкъмÊ31.12.2021Êгодина 

 

 
 

 

Фиг.Ê1.ÊБалансÊнаÊтериториятаÊнаÊобластÊЯмболÊкъмÊ31.12.2021Êгодина 

 

 

 

 
 

 

 
 

ниеÊнаÊ

ВидÊтеритория КвадратниÊ
километри 

Хектари 
Относителе

нÊдял-% 

Общо 
3352,70 335269,99 100,00 

УрбанизиранаÊтеритория 153,49 15348,55 4,58 

ТериторияÊнаÊтранспорта 107,53 10753,09 3,21 

ЗемеделскаÊтеритория 2503,76 250375,85 74,68 

ГорскаÊтеритория 510,44 51043,95 15,22 

Територия,ÊзаетаÊотÊводиÊиÊводниÊобекти 62,90 6289,57 1,88 

ЗащитенаÊтеритория 8,55 855,50 0,26 

НарушенаÊтеритория 5,86 585,65 0,17 

Непоказано 0,18 17,84 0,01 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ РЕГИОНАЛНИÊСТАТИСТИКИ БРОЙÊ9,ÊСЕПТЕМВРИÊ2022 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 

КъмÊ 31.12.2021Ê г.Ê вÊ областÊ ЯмболÊ най-голямаÊ урбанизиранаÊ територияÊ заемаÊ
общинаÊТунджаÊсÊ66.21Êкв.Êкм,ÊаÊнай-малкаÊeÊобщинаÊБоляровоÊ-ÊсÊ14.46Êкв.Êкилометра. 

 

Фиг.Ê2.ÊУрбанизиранаÊтериторияÊвÊобластÊЯмболÊпоÊобщиниÊкъмÊ31.12.2021Êгодина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВÊобластÊЯмболÊнай-голямаÊтериторияÊнаÊтранспортаÊзаемаÊобщинаÊТунджаÊсÊ41.34Êкв.Êкм,Ê
аÊнай-малкаÊеÊобщинаÊЯмболÊ-ÊсÊ6.95Êкв.Êкилометра. 

 

Фиг.Ê3.ÊТериторияÊнаÊтранспортаÊвÊобластÊЯмболÊпоÊобщиниÊкъмÊ31.12.2021Êгодина 

РЕГИОНАЛНИÊСТАТИСТИКИ БРОЙÊ9,ÊСЕПТЕМВРИÊ2022 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

. 

ВÊобластÊЯмболÊнай-голямаÊземеделскаÊтериторияÊзаемаÊобщинаÊТунджаÊсÊ964.13Êкв.Êкм,ÊаÊнай
-малкаÊеÊобщинаÊЯмболÊ-ÊсÊ49.77Êкв.Êкилометра. 

 

Фиг.Ê4.ÊЗемеделскаÊтериторияÊвÊобластÊЯмболÊпоÊобщиниÊкъмÊ31.12.2021Êгодина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВÊобластÊЯмболÊнай-голямаÊгорскаÊтериторияÊзаемаÊобщинаÊБоляровоÊсъсÊ182.90Êкв.Êкм,ÊаÊнай-
малкаÊеÊобщинаÊЯмболÊ-ÊсъсÊ7.47Êкв.Êкилометра. 

 

Фиг.Ê5.ÊГорскаÊтериторияÊвÊобластÊЯмболÊпоÊобщиниÊкъмÊ31.12.2021Êгодина 
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ВÊобластÊЯмболÊнай-голямаÊтеритория,ÊзаетаÊотÊводиÊиÊводниÊобектиÊзаемаÊобщинаÊТунджаÊ
сÊ27.38Êкв.Êкм,ÊаÊнай-малкаÊеÊобщинаÊЯмболÊ-ÊсÊ5.91Êкв.Êкилометра. 

 

Фиг.Ê6.ÊТеритория,ÊзаетаÊотÊводиÊиÊводниÊобектиÊвÊобластÊЯмбол 

поÊобщиниÊкъмÊ31.12.2021Êгодина 

 

 
 

 

 

 

ВÊобластÊЯмболÊнай-голямаÊзащитенаÊтериторияÊзаемаÊобщинаÊЕлховоÊсÊ5.62Êкв.Êкм,ÊаÊнай-
малкаÊеÊобщинаÊСтралджаÊ-ÊсÊ0.08Êкв.Êкилометра. 

 

Фиг.Ê7.ÊЗащитенаÊтериторияÊвÊобластÊЯмболÊпоÊобщиниÊкъмÊ31.12.2021Êгодина 

 

РЕГИОНАЛНИÊСТАТИСТИКИ БРОЙÊ9,ÊСЕПТЕМВРИÊ2022 

    



 

 

ОбластнаÊадминистрацияÊЯмбол 
www.yambol.government.bg 30 

 

РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 
 

ВÊобластÊЯмболÊнай-голямаÊнарушенаÊтериторияÊзаемаÊобщинаÊТунджаÊсÊ3.08Êкв.Êкм,Ê аÊнай-
 малкаÊеÊобщинаÊБоляровоÊ-ÊсÊ0.18Êкв.Êкилометра. 

 

Фиг.Ê8.ÊНарушенаÊтериторияÊвÊобластÊЯмболÊпоÊобщиниÊкъмÊ31.12.2021Êгодина 
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МетодологичниÊбележки 

ЦелтаÊ наÊ статистическотоÊ изследванеÊ заÊ балансаÊ наÊ териториятаÊ (балансÊ наÊ земята)Ê еÊ даÊ
осигуриÊ актуалнаÊ информацияÊ заÊ структуратаÊ наÊ ползванетоÊ наÊ земятаÊ наÊ националноÊ иÊ
регионалноÊ ниво,Ê аÊ вÊ дългосроченÊ планÊ даÊ дадеÊ възможностÊ заÊ проследяванеÊ наÊ изменениятаÊ вÊ
разпределениетоÊнаÊосновнитеÊвидовеÊтеритории. 

 

ИзточникÊнаÊданните,ÊнаÊбазатаÊнаÊкоитоÊеÊпроведеноÊизследването,ÊеÊактуалнатаÊкъмÊкраяÊ
наÊреферентнатаÊгодинаÊцифроваÊкадастралнаÊкартаÊиÊкадастралнитеÊрегистри. 

 

ЕдиницаÊнаÊнаблюдениетоÊеÊпоземлениятÊимот,ÊзаедноÊсÊосновнитеÊкадастралниÊданниÊзаÊ
начинаÊ наÊ трайноÊ ползванеÊ наÊ поземленияÊ имотÊ иÊ основнотоÊ предназначениеÊ наÊ територията,Ê
вписаниÊвÊкадастралнитеÊрегистри. 

 

„ПоземленÊимот“Ê -Ê частÊ отÊ територията,Ê включителноÊиÊ тази,Ê коятоÊ трайноÊ еÊ покритаÊ сÊ
вода,Ê определенаÊ сÊ границиÊ съобразноÊ правотоÊ наÊ собственостÊ (ЗаконÊ заÊ устройствоÊ наÊ
териториятаÊ(ЗУТ),ÊвÊсилаÊотÊ31.03.2001Êг.). 

 

„НачинÊнаÊтрайноÊползване“Ê(конкретнотоÊпредназначение)ÊнаÊпоземленитеÊимотиÊсеÊ
определяÊсÊподробнияÊустройственÊпланÊиÊсеÊзаписваÊвÊкадастралнитеÊрегистри.ÊВÊтериторииÊбезÊ
устройствениÊплановеÊпредназначениетоÊнаÊпоземленитеÊимотиÊдоÊвлизанетоÊвÊсилаÊнаÊплановетеÊ
сеÊопределяÊотÊфактическотоÊимÊизползване,ÊосвенÊакоÊизползванетоÊпротиворечиÊнаÊзаконÊ(ЗУТ,Ê
вÊсилаÊотÊ31.03.2001Êг.). 

 

КласификаторътÊ заÊ начинаÊ наÊ трайноÊ ползванеÊ наÊ поземленитеÊ имотиÊ иÊ съответнитеÊ
кодовеÊсаÊопределениÊвÊПриложениеÊ№Ê3ÊкъмÊНаредбаÊ№ÊРД-02-20-5ÊотÊ15ÊдекемвриÊ2016Êг.ÊзаÊ
съдържанието,ÊсъздаванетоÊиÊподдържанетоÊнаÊкадастралнатаÊкартаÊиÊкадастралнитеÊрегистри. 

 

ПлощтаÊ наÊ поземленияÊ имотÊ сеÊ отнасяÊ къмÊ териториятаÊ наÊ някойÊ отÊ основнитеÊ класовеÊ
поземлениÊ ресурсиÊ (видовеÊ територии)Ê съобразноÊ начинаÊ наÊ трайноÊ ползванеÊ наÊ поземленияÊ
имот. 

РезултатитеÊ отÊ изследванетоÊ саÊ представениÊ наÊ националноÊ ниво,Ê статистическиÊ зони,Ê
статистическиÊ райони,Ê областиÊ иÊ общиниÊ споредÊ актуалнотоÊ административно-териториалноÊ
делениеÊкъмÊ31.12.2021Êг.ÊиÊспоредÊКласификациятаÊнаÊтериториалнитеÊединициÊзаÊстатистическиÊ
целиÊ(NUTS). 

 
ЗаÊобобщаванеÊнаÊплощтаÊсаÊопределениÊследнитеÊпо-общиÊвидовеÊтеритории: 

„УрбанизиранаÊ територия“Ê -Ê включваÊ поземленитеÊ имотиÊ заÊ жилищниÊ нужди,Ê заÊ
обществениÊсградиÊиÊкомплекси,ÊзаÊозеленениÊплощиÊиÊспортниÊобекти,ÊзаÊкурортнорекреационниÊ
обекти,Ê заÊ производствениÊ иÊ складовиÊ обектиÊ кактоÊ иÊ поземленитеÊ имотиÊ съсÊ специалноÊ
предназначениеÊиÊползване. 
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„ТериторияÊ наÊ транспорта“Ê -Ê включваÊ площитеÊ наÊ поземленитеÊ имотиÊ заÊ движениеÊ иÊ
транспортниÊ обектиÊ иÊ поземлениÊ имотиÊ заÊ съоръженияÊ наÊ проводи.Ê „ЗемеделскаÊ територия“Ê -Ê
включва 

поземлениÊимотиÊ-Êниви,ÊтрайниÊнасаждения,Êливади,ÊпасищаÊиÊмери. 

„ГорскаÊ територия“Ê -Ê включваÊ поземлениÊ имотиÊ -Ê дървопроизводителниÊ гориÊ иÊ
недървопроизводителниÊгорскиÊплощи. 

„Територия,Ê заетаÊ отÊ водиÊ иÊ водниÊ обекти“Ê -Ê включваÊ поземлениÊ имотиÊ заÊ водниÊ течения,Ê
водниÊплощиÊиÊсъоръжения. 

„ЗащитенаÊтеритория“Ê -Ê включваÊпоземлениÊимотиÊзаÊзащитенаÊприроднаÊсредаÊиÊпоземлениÊ
имотиÊ заÊ обектиÊ наÊ културно-историческотоÊ наследство.Ê ВÊ тазиÊ категория,Ê поÊ начинÊ наÊ трайноÊ
ползване,ÊпопадатÊпредимноÊпоземлениÊимоти,ÊкоитоÊсаÊдържавнаÊсобственост. 

„НарушенаÊ територия“Ê -Ê включваÊ поземлениÊ имотиÊ заÊ добивÊ наÊ полезниÊ изкопаемиÊ иÊ
поземлениÊимоти,ÊзаетиÊотÊиндустриалниÊиÊбитовиÊотпадъци,ÊдеградиралиÊземи. 

„Непоказано“Ê -Ê вÊ тазиÊ категориятаÊ саÊ включениÊ всичкиÊ площиÊ безÊ покритиеÊ сÊ цифроваÊ
кадастралнаÊкарта.ÊВключениÊсаÊиÊотделниÊпоземлениÊимотиÊотÊкадастралнатаÊкарта,ÊзаÊкоитоÊлипсваÊ
стойностÊзаÊначинаÊнаÊтрайноÊползванеÊиÊзаÊвидаÊнаÊтериторията,ÊвÊкоятоÊпопадат. 

 

ИзточнициÊнаÊданни 

ИзточникÊнаÊпространственитеÊслоевеÊеÊАгенциятаÊпоÊгеодезия,ÊкартографияÊиÊкадастър: 

данниÊзаÊпоземленитеÊимоти; 

детайлниÊгранициÊнаÊобщините. 

МетодÊнаÊизчисление 

ИзчислениятаÊ наÊ площитеÊ наÊ различнитеÊ видовеÊ територииÊ саÊ извършениÊ върхуÊ
пространственитеÊ данниÊ отÊ кадастралнатаÊ карта,Ê чрезÊ средстватаÊ наÊ ГИСÊ вÊ координатнаÊ системаÊ
BGS2005ÊUTM35N. 

ПървоначалноÊ еÊ извършенÊ анализ,Ê заÊ даÊ сеÊ определиÊ площтаÊ иÊ
административнотериториалнатаÊ принадлежностÊ наÊ териториите,Ê заÊ коитоÊ нямаÊ покритиеÊ вÊ
кадастралнатаÊкарта.ÊТезиÊплощиÊсаÊотнесениÊкъмÊкатегорияÊ„Непоказано“. 

 

НаÊследващаÊстъпкаÊсаÊпрекодираниÊстойноститеÊзаÊначинÊнаÊтрайноÊползванеÊнаÊпоземленитеÊ
имотиÊсъсÊсъответнитеÊкодовеÊзаÊвидÊтеритория. 

 

ПоземленитеÊимотиÊбезÊопределеноÊстопанскоÊпредназначениеÊ-Êскали,Êпясъци,Êсипеи,Êдерета,Ê
оврази,Ê промойниÊ иÊ ями,Ê кактоÊ иÊ тезиÊ съсÊ смесенÊ илиÊ недефиниранÊ начинÊ наÊ трайноÊ ползванеÊ саÊ
прекодирани,ÊкатоÊеÊизползванаÊинформациятаÊзаÊпредназначениетоÊнаÊтериторията,ÊвÊкоятоÊпопадат,Ê
заÊдаÊбъдатÊотнесениÊкъмÊсъответнияÊвидÊтеритория.Ê 
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ПлощитеÊ наÊ поземленитеÊ имотиÊ саÊ сумираниÊ поÊ видовеÊ територияÊ заÊ всякоÊ отÊ
териториалнитеÊнива. 

НормативниÊреференции 

ЗаконÊзаÊстатистиката 

НационалнаÊстатистическаÊпрограма 

ЗаконÊзаÊадминистративно-териториалнотоÊустройствоÊнаÊРепубликаÊБългария 

ЗаконÊзаÊустройствоÊнаÊтериторията 

ЗаконÊзаÊкадастъраÊиÊимотнияÊрегистър 

НаредбаÊ№ÊРД-02-20-5ÊотÊ15.12.2016Êг.ÊзаÊсъдържанието,ÊсъздаванетоÊиÊподдържанетоÊ
наÊкадастралнатаÊкартаÊиÊкадастралнитеÊрегистри 

ПовeчеÊ информацияÊ иÊ данниÊ заÊ балансаÊ наÊ териториятаÊ наÊ РепубликаÊ БългарияÊ саÊ
достъпниÊ вÊ ИнформационнаÊ системаÊ „ИНФОСТАТ“Ê (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/
module.jsf?x_2=337)Ê иÊ наÊ сайтаÊ наÊ НСИ,Ê разделÊ „БалансÊ наÊ териториятаÊ наÊ РепубликаÊ
България“Ê(https://nsi.bg/node/19674/). 

ДЕЙНОСТÊНАÊМЕСТАТАÊЗАÊНАСТАНЯВАНЕ 

ВÊОБЛАСТÊЯМБОЛÊПРЕЗÊЮЛИÊ2022ÊГОДИНА 

ПрезÊюлиÊ2022Êг.ÊвÊобластÊЯмболÊсаÊфункциониралиÊ20ÊместаÊзаÊнастаняванеÊсÊнадÊ10ÊлеглаÊ
-Êхотели,Êмотели,ÊхижиÊиÊдругиÊместаÊзаÊкраткосрочноÊнастаняване.ÊБроятÊнаÊстаитеÊвÊтяхÊеÊ393,ÊаÊ
наÊлеглатаÊ-Ê704.ÊВÊсравнениеÊсÊюлиÊ2021Êг.ÊобщиятÊбройÊнаÊместатаÊзаÊнастаняванеÊсеÊувеличаваÊсÊ
25.0%,ÊаÊнаÊлеглатаÊвÊтяхÊ-ÊсÊ13.7%. 

ОбщиятÊбройÊнаÊнощувкитеÊвъвÊвсичкиÊместаÊзаÊнастаняване,ÊрегистрираниÊпрезÊюлиÊ2022Ê
г.ÊеÊ3 979,ÊилиÊсÊ29.1%ÊповечеÊвÊсравнениеÊсъсÊсъщияÊмесецÊнаÊпредходнатаÊгодина. 

СÊ най-голямÊ относителенÊ дялÊ наÊ реализиранитеÊ нощувкиÊ вÊ местатаÊ заÊ настаняванеÊ отÊ
чужденциÊ презÊюлиÊ 2022Ê г.Ê вÊ областÊ ЯмболÊ саÊ следнитеÊ държави:Ê РумънияÊ -Ê 12.9%,Ê ГърцияÊ -Ê
12.5%ÊиÊИталияÊ-Ê9.6%. 

ПренощувалитеÊлицаÊвÊместатаÊзаÊнастаняванеÊвÊобластÊЯмболÊпрезÊюлиÊ2022Êг.ÊсаÊ1Ê599.Ê
ТеÊ саÊ реализиралиÊ средноÊ поÊ 2.5Êнощувки.ÊПренощувалитеÊ българиÊ саÊ 1Ê 389,Ê аÊ пренощувалитеÊ
чужденциÊ-Ê210.ÊЧуждитеÊиÊбългарскитеÊгражданиÊсаÊреализиралиÊсредноÊпоÊ2.5Êнощувки. 

ОбщатаÊзаетостÊнаÊлеглатаÊвÊместатаÊзаÊнастаняванеÊпрезÊюлиÊ2022Êг.ÊеÊ18.2%.ÊВÊсравнениеÊ
съсÊсъщияÊмесецÊнаÊпредходнатаÊгодинаÊзаетосттаÊнаÊлеглатаÊсеÊувеличаваÊсÊ2.1ÊпроцентниÊпунктаÊ
(фиг.1). 

Фиг.1.ÊЗаетостÊнаÊлеглатаÊвÊместатаÊзаÊнастаняванеÊвÊобластÊЯмболÊпоÊмесециÊ 
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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. 

 

ПЪТНОТРАНСПОРТНИÊПРОИЗШЕСТВИЯ,ÊЗАГИНАЛИÊИÊРАНЕНИ 

ВÊОБЛАСТÊЯМБОЛÊПРЕЗÊ2021ÊГОДИНА 

 

ПрезÊ 2021Ê г.Ê наÊ териториятаÊ наÊ областÊ ЯмболÊ саÊ регистрираниÊ 47Ê пътнотранспортниÊ
произшествияÊ (ПТП),ÊприÊкоитоÊброятÊнаÊзагиналитеÊеÊ14,ÊаÊнаÊраненитеÊ -Ê52Êдуши.ÊВÊсравнениеÊсÊ
2020Ê г.Ê броятÊ наÊ произшествиятаÊ оставаÊ непроменен.Ê СпрямоÊ Ê предходнатаÊ годинаÊ броятÊ наÊ
загиналитеÊлицаÊсеÊувеличаваÊ-ÊсÊ40%,ÊдокатоÊброятÊнаÊраненитеÊнамаляваÊсÊ14.8%.Ê(Фиг.1). 

 

Фиг.Ê1.ÊПТП,ÊзагиналиÊиÊранениÊпоÊгодиниÊвÊобластÊЯмбол 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 

ПрезÊ2021Êг.Êнай-голямÊбройÊпроизшествияÊеÊрегистриранÊпрезÊмесецÊноемвриÊ-Ê8,ÊаÊнай-малкоÊ
презÊ месецитеÊ януариÊ иÊ юниÊ -Ê поÊ 2Ê броя.Ê Най-многоÊ саÊ раненитеÊ лицаÊ презÊ месецитеÊ августÊ иÊ
септемвриÊ -ÊпоÊ7Êлица.ÊБроятÊнаÊзагиналитеÊлицаÊеÊнай-голямÊпрезÊмесецÊноемвриÊ -Ê3,ÊилиÊ21.4%ÊотÊ
всичкиÊзагинали. 

ПоÊдниÊотÊседмицата,Êнай-многоÊПТПÊсаÊнастъпилиÊвÊпонеделникÊ-Ê10.ÊБроятÊнаÊраненитеÊеÊнай-
голямÊвÊпетъкÊ-Ê13,ÊаÊнаÊзагиналитеÊвÊпонеделникÊиÊвторникÊ-ÊпоÊ4Êлица. 

РазпределениетоÊнаÊраненитеÊлицаÊприÊПТП,ÊспоредÊтяхнатаÊвъзрастÊеÊследното: 

ДецаÊиÊмладежиÊподÊ15ÊгодиниÊ-Ê19.2%; 

ОтÊ15ÊдоÊ24ÊнавършениÊгодиниÊ-Ê5.8%; 

ОтÊ25ÊдоÊ64ÊнавършениÊгодиниÊ-Ê51.8%; 

НадÊ65ÊнавършениÊгодиниÊ-Ê23.1%. 

ОтÊобщияÊбройÊнаÊзагиналитеÊучастнициÊвÊдвижениетоÊсÊнай-високÊдялÊсаÊводачитеÊнаÊМПСÊиÊ
пътницитеÊ-ÊпоÊ42.9%,ÊследваниÊотÊпешеходцитеÊ -ÊсÊ14.3%.ÊРаненитеÊпътнициÊприÊПТПÊсаÊ50.0%ÊотÊ
общияÊбройÊнаÊпострадалите,ÊводачитеÊÊ-Ê28.8%,ÊаÊпешеходцитеÊ-Ê21.2%.Ê 

ПрезÊ2021Êг.ÊнаÊтериториятаÊнаÊобластÊЯмболÊ51.1%ÊотÊпътнотранспортнитеÊпроизшествияÊсаÊ
регистрираниÊизвънÊнаселенитеÊместаÊ-ÊсÊ30ÊранениÊиÊ11Êзагинали.ÊОстаналитеÊПТПÊсаÊрегистрираниÊвÊ
населенитеÊместа,ÊсъответноÊсÊ22ÊранениÊиÊ3ÊзагиналиÊлица. 

ПоÊобщиниÊнай-голямÊбройÊпроизшествияÊеÊрегистриранÊвÊобщинаÊЯмболÊ-Ê19,ÊсъответноÊсъсÊ
17ÊранениÊиÊ3ÊзагиналиÊлица,ÊследванаÊотÊобщинитеÊСтралджаÊиÊТунджа,ÊкъдетоÊсаÊрегистрираниÊпоÊ10Ê
ПТП.ÊНай-малкоÊпъттнотранспотниÊпроизшествияÊсаÊнастъпилиÊвÊобщинитеÊБоляровоÊиÊЕлхово,ÊсъответноÊ
-Ê1ÊиÊ7ÊнаÊброй. 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

МетодологичниÊбележки 

 
ПриÊползванеÊнаÊданните,ÊпубликуваниÊвÊизданието,ÊтрябваÊдаÊсеÊиматÊпредвидÊопределения-

та,ÊзалегналиÊвÊЗаконаÊзаÊдвижениетоÊпоÊпътищатаÊиÊИнструкциятаÊнаÊМинистерствотоÊнаÊвътрешни-
теÊработиÊзаÊрегистриране,ÊотчитанеÊиÊанализÊнаÊпътнотранспортнитеÊпроизшествия. 

ПътнотранспортноÊпроизшествиеÊ (ПТП)ÊеÊ събитие,Ê възникналоÊвÊпроцесаÊнаÊдвижениетоÊнаÊ
пътноÊ превозноÊ средствоÊ (ППС)Ê иÊ предизвикалоÊ нараняванеÊ илиÊ смъртÊ наÊ хора,Ê повредаÊ наÊ пътноÊ
превозноÊсредство,Êпът,ÊпътноÊсъоръжение,ÊтоварÊилиÊдругиÊматериалниÊщети. 

ВÊзависимостÊотÊпоследицитеÊпътнотранспортнитеÊпроизшествияÊсеÊделятÊна: 

пътнотранспортниÊ произшествия,Ê предизвикалиÊ нараняванеÊ илиÊ смъртÊ наÊ участнициÊ вÊ
движението; 

пътнотранспортниÊ произшествия,Ê вÊ резултатÊ наÊ коитоÊ имаÊ самоÊ материалниÊ щетиÊ
(повредаÊнаÊпът,ÊпътниÊпревозниÊсредства,ÊпътниÊсъоръжения,Êтовари,ÊживотниÊиÊдру-
ги). 

СпоредÊЗаконаÊзаÊдвижениетоÊпоÊпътищата: 

МоторноÊпревозноÊсредствоÊеÊпътноÊпревозноÊсредство,ÊснабденоÊсÊдвигателÊзаÊпридвиж-
ване,ÊсÊизключениеÊнаÊрелсовитеÊпревозниÊсредства. 

ЗагиналÊприÊПТПÊеÊвсекиÊчовек,ÊкойтоÊвÊрезултатÊнаÊпроизшествиетоÊеÊубитÊнаÊмястоÊилиÊ
еÊпочиналÊвÊрезултатÊнаÊнанесенитеÊтравмиÊ30ÊдниÊследÊпроизшествието. 

РаненÊприÊПТПÊеÊвсекиÊчовек,ÊкойтоÊвÊрезултатÊнаÊпроизшествиетоÊеÊполучилÊтежка,Êсред-
наÊилиÊлекаÊтелеснаÊповредаÊпоÊсмисълаÊнаÊчл.Ê128,Êчл.Ê129ÊиÊчл.Ê130ÊнаÊНаказателнияÊ
кодексÊ(НК). 

УчастникÊвÊдвижениетоÊеÊвсякоÊлице,ÊкоетоÊсеÊнамираÊнаÊпътяÊиÊсъсÊсвоетоÊдействиеÊилиÊ
бездействиеÊ оказваÊ влияниеÊнаÊ движениетоÊпоÊпътя.ÊТакиваÊ саÊ водачите,Ê пътниците,Ê
пешеходците,ÊкактоÊиÊлицата,ÊработещиÊнаÊпътя. 

ПовечеÊинформацияÊиÊданниÊзаÊпътнотранспортнитеÊпроизшествияÊмогатÊдаÊбъдатÊнамерениÊ
наÊинтернетÊстраницатаÊнаÊНСИÊнаÊследнияÊлинк:Êhttps://www.nsi.bg/node/19791/. 
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КултуренÊкалендарÊнаÊобластÊЯмболÊпрезÊоктомвриÊ2022Êг. 

Дата Място КултурнаÊ
проява 

Организатор/
и 

ЗаÊконтак-
ти 

1-30 октомври  Гр. СтралджаÊ ШестиÊнационаленÊ
конкурсÊ „СтанкаÊ
Пенчева“ÊподÊнад-
словÊ „ДървотоÊ наÊ
живота“Ê –Ê Страл-
джаÊ2022Ê 

Община СтралджаÊ obshtina@straldzha.bg  

04761/64-67 

04761/64-68Ê 

1 октомвриÊ Град ЯмболÊ ЛитературноÊ чете-
неÊ –Ê ПразникÊ наÊ
поезиятаÊ 

Дружество на писателите  - 
ЯмболÊ 

jam_lib@yahoo.com 

Тенко Тенев 

0889955227Ê 

6 октомвриÊ Град ЯмболÊ 165ÊгодиниÊотÊ
рождениетоÊнаÊ

НиколаÊВърховскиÊ 

Регионална библиотека 
„Г.С.Раковски“Ê 

jam_lib@yahoo.com 

14 октомвриÊ Град ЯмболÊ 75ÊгодиниÊотÊрож-
дениетоÊнаÊПейоÊ

ПеевÊ 

Дружество на писателите – 
Ямбол 

Регионална библиотека 
„Г.С.Раковски“Ê 

jam_lib@yahoo.com 

Тенко Тенев 

0889955227Ê 

19 октомвриÊ Град ЯмболÊ ПленерÊ
„Безистенът“Ê –Ê
празникÊ наÊ Безис-
тенÊ 

Културно-информационен 
център „Безистен“Ê 

bezis-
ten.yambol@gmail.com 

046/610 066Ê 

21 октомвриÊ Град ЯмболÊ 120Ê годиниÊ отÊ
рождениетоÊ наÊ
МатвейÊВълевÊ 

Дружество на писателите – 
Ямбол 

Регионална библиотека 
„Г.С.Раковски“Ê 

jam_lib@yahoo.com 

Тенко Тенев 

0889955227Ê 

26 октомври  Централен 
градски пло-

щад, 

Гр. БоляровоÊ 

ПразникÊ наÊ градÊ
БоляровоÊ 

Община БоляровоÊ obstina@bolyarovo.bg 

04741/6901Ê 

     

26 октомври -08 
ноември  

Гр. Стралджа 
и селищата 
на общинатаÊ 

ТържестваÊ иÊ кул-
турниÊпрояви,Êпос-
ветениÊ наÊ празни-
каÊ наÊ общинаÊ
СтралджаÊ –Ê 8Ê но-
емвриÊ „СветиÊ Ар-
хангелÊМихаилÊ 

ОА, Кметства и наместни-
чества от общинатаÊ 

obshtina@straldzha.bg  

04761/64-67 

04761/64-68Ê 
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КултуренÊкалендарÊнаÊобластÊЯмболÊпрезÊоктомвриÊ2022Êг. 

Дата Място Култур-
наÊпроя-
ва 

Организатор/
и 

ЗаÊконтак-
ти 

31 октомвриÊ 
Ê 

Град ЯмболÊ КонцертÊнаÊКаме-
ренÊ оркестърÊ
„Дианополис“Ê 

Община Ямбол 

Камерен оркестър 
„Дианополис“Ê 

yambol@yambol.bg 

046/681 221 

Красимира Султанова 

0894485118Ê 

31 октомвриÊ Град ЯмболÊ ТържественоÊ от-
белязванеÊ наÊДе-
няÊ наÊ народнитеÊ
будителиÊ 

Община Ямбол 

Народно читалище „Зора-
1945“Ê 

yambol@yambol.bg 

046/681 221 

zora_yambol@mail.bg 

0879069613Ê 

октомвриÊ 
Ê 

Град ЯмболÊ „ПавелÊБакалов“Ê
-ÊизложбаÊнаÊко-
лекцияÊпортретиÊ
наÊХудожественаÊ
галерияÊ„ЖоржÊ

Художествена галерия 
„Жорж Папазов“Ê 

Стойка Цинкова 

0889137258 

октомвриÊ Град ЯмболÊ ÊНационаленÊкон-
курсÊзаÊградскаÊ
песенÊ„ЯмболскаÊ
есен“Ê–Ê2022Êг.Ê 

Община Ямбол 

Народно читалище 
„Пробуда-1909“-ЯмболÊ 

yambol@yambol.bg 

046/681 221 

probuda1909@abv.bg 

046/663936Ê 

октомвриÊ град ЯмболÊ НационаленÊфес-
тивалÊ„ЯмболÊпееÊ

иÊтанцува“Ê 

Община Ямбол, Народно 
читалище 

„Умение-2003“Ê 

yambol@yambol.bg 

046/681 221 

umenie2003@gmail.co
m 

октомвриÊ град ЯмболÊ „ЕсененÊсалон“Ê–Ê
традицоннаÊиз-
ложбаÊнаÊГрупатаÊ
наÊямболскитеÊ
художнициÊ 

Община Ямбол, Представи-
телство Съюз на български-

те художнициÊ 

yambol@yambol.bg 

046/681 221 

Петър Тепсизов 

0877318261Ê 

октомвриÊ град ЯмболÊ КонцертÊнаÊклубÊ
„ЯмболскоÊнаст-

роение“Ê 

Народно читалище 
„Тракийска лира-2012“Ê 

trakiiska.lira.yambol@g
mail.com 

0878892088Ê 

октомвриÊ град ЯмболÊ КулинаренÊпраз-
никÊ„ЕсеннаÊям-
болскаÊтрапеза“Ê 

Народно читалище „Зора-
1945“Ê 

zora_yambol@mail.bg 

0879069613Ê 



 

 

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 


