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ПравителствотоÊ приеÊ ОтчетÊ заÊ 2021Ê годинаÊ заÊ изпълнениеÊ наÊ актуализиранатаÊ НационалнаÊ
стратегияÊ заÊ демографскоÊ развитиеÊ наÊ населениетоÊ вÊ РепубликаÊ БългарияÊ (2012-2030Ê година).Ê
КатоÊ положителниÊ тенденцииÊ вÊ документаÊ могатÊ даÊ бъдатÊ отбелязаниÊ подобряванетоÊ наÊ
жизненияÊстандартÊиÊкачествотоÊнаÊживотÊвÊстраната,ÊувеличаванетоÊнаÊмеханичнияÊприрастÊнаÊ
населението,ÊзадържанетоÊнаÊтоталнияÊкоефициентÊнаÊплодовитостÊнаÊниво,ÊблизкоÊдоÊсреднотоÊ
заÊ странитеÊ членкиÊ наÊ ЕвропейскияÊ съюзÊ иÊ увеличаванетоÊ наÊ брояÊ наÊ браковете.  
ПрезÊ 2021Ê г.Ê годишниятÊ общÊ доходÊ средноÊ наÊ човекÊ отÊ домакинствоÊ еÊ билÊ 7Ê 705Ê лв.Ê иÊ сеÊ еÊ
увеличилÊсÊ10%ÊспрямоÊ2020Êгодина.ÊЗаÊпоследнитеÊдесетÊгодиниÊ(2012Ê–Ê2021Êг.)ÊобщиятÊдоходÊ
средноÊ наÊ лицеÊ отÊ домакинствоÊ сеÊ еÊ повишилÊ 1.8Ê пъти.  
ТоталниятÊкоефициентÊнаÊплодовитостÊпоказваÊкакъвÊеÊ средниятÊбройÊживородениÊдеца,ÊкоитоÊ
биÊродилаÊ еднаÊженаÊпрезÊцелияÊ сиÊфертиленÊпериод.ÊПрезÊ 2021Ê г.Ê средниятÊбройÊживородениÊ
децаÊотÊеднаÊженаÊеÊбилÊ1.58,ÊкатоÊеÊнарасналÊсÊ0.02ÊспрямоÊ2020Êгодина.ÊЗаÊсравнение,ÊпрезÊ2001Ê
г.Ê тойÊ еÊ билÊ 1.24,Ê аÊ презÊ 2016Ê година-Ê 1.54. 
ПрезÊ миналатаÊ годинаÊ среднатаÊ възрастÊ наÊ женитеÊ приÊ ражданеÊ наÊ първоÊ детеÊ еÊ останалаÊ
непромененаÊ спрямоÊ 2020Ê г.Ê -Ê 27.5Ê години.Ê ПрезÊ 2021Ê г.Ê вÊ странатаÊ саÊ регистрираниÊ 59Ê 069Ê
родениÊдеца,ÊкатоÊотÊтяхÊ58Ê678Ê(99.3%)ÊсаÊживородени.ÊВÊсравнениеÊсÊпредходнатаÊгодинаÊброятÊ
наÊ живороденитеÊ еÊ намалялÊ сÊ 408Ê децаÊ (илиÊ сÊ 0.7%).  
НаселениетоÊнаÊБългарияÊвÊкраяÊнаÊ2021Êг.ÊеÊ6Ê838Ê937Êдуши.ÊВÊсравнениеÊсÊпредходнатаÊгодинаÊ
населениетоÊ еÊ намалялоÊ съсÊ 77Ê 611Ê душиÊ (илиÊ сÊ 1.1%).Ê СъщественоÊ влияниеÊ върхуÊ брояÊ иÊ
структуритеÊнаÊнаселениетоÊвÊстранатаÊоказваÊиÊмеханичниятÊприраст,ÊкойтоÊпрезÊ2021Êг.ÊеÊплюсÊ
12Ê 706Ê души.Ê ТойÊ сеÊ формираÊ катоÊ разликаÊ междуÊ брояÊ наÊ заселилитеÊ сеÊ иÊ изселилитеÊ сеÊ отÊ
страната.  
ПрезÊ 2021Ê г.Ê саÊ регистрираниÊ 26Ê 620Ê юридическиÊ бракаÊ -Ê сÊ 4Ê 448Ê повечеÊ спрямоÊ предходнатаÊ
година.Ê 
. 
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ОбщиятÊдоходÊсредноÊнаÊчовекÊотÊдомакинствотоÊсеÊеÊ
повишилÊсÊ10%ÊпрезÊ2021Êг.ÊспрямоÊ2020Êгодина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МинистерствотоÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊ(МТСП)ÊзаедноÊсъсÊсоциалнитеÊпартньориÊщеÊ
създадеÊдигиталнаÊплатформаÊзаÊобучениеÊнаÊвъзрастниÊизвънÊформалнатаÊобразователнаÊсистема.Ê
ПридобититеÊновиÊзнания,ÊуменияÊиÊкомпетенцииÊщеÊгиÊнаправятÊпо-конкурентоспособниÊнаÊпазараÊ
наÊтрудаÊиÊщеÊулеснятÊпреходаÊотÊедноÊработноÊмястоÊнаÊдруго.ÊТоваÊказаÊвицепремиерътÊиÊ
министърÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊЛазарÊЛазаровÊнаÊцеремонияÊзаÊвръчванетоÊнаÊпочетнотоÊ
званиеÊ„ДокторÊхонорисÊкауза”ÊнаÊВисшетоÊучилищеÊпоÊзастрахованеÊиÊфинансиÊнаÊпредседателяÊнаÊ
СиндикатаÊнаÊбългарскитеÊучителиÊЯнкаÊТакева. 

ИзгражданетоÊнаÊдигиталнатаÊплатформаÊщеÊсеÊфинансираÊпоÊНационалнияÊпланÊзаÊвъзстановяванеÊ
иÊустойчивост.ÊПоÊнегоÊсеÊпредвиждаÊ500Ê000ÊрегистрираниÊбезработниÊиÊзаетиÊдаÊповишатÊ
цифровитеÊсиÊумения.ÊПроектътÊимаÊзаÊцелÊдаÊразшириÊдостъпаÊиÊвъзможноститеÊзаÊкачественоÊ
обучениеÊнаÊвъзрастниÊиÊдаÊповишиÊобщитеÊцифровиÊуменияÊиÊкомпетенцииÊнаÊработнатаÊсила.Ê
МинистърÊЛазаровÊпосочи,ÊчеÊобразованиетоÊтрябваÊдаÊпроизвеждаÊкадриÊзаÊбъдещетоÊиÊподчерта,Ê
чеÊприоритетÊнаÊМТСПÊеÊподготовкатаÊнаÊкачествениÊпрофесионалисти,ÊсъобразноÊизискваниятаÊнаÊ
икономиката. 

ТойÊнапомни,ÊчеÊЯнкаÊТакеваÊеÊносителÊнаÊОтличителнияÊзнакÊнаÊМинистерствотоÊнаÊтрудаÊиÊ
социалнатаÊполитикаÊзаÊзначимиÊпостиженияÊвÊефективнотоÊизпълнениеÊнаÊполитикатаÊпоÊ
равнопоставеностÊнаÊженитеÊиÊмъжетеÊпрезÊ2019Êг. 
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МинистърÊЛазаровÊ:ÊМТСПÊщеÊсъздадеÊдигиталнаÊ
платформаÊзаÊобучениеÊнаÊвъзрастни 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОколоÊ 32Ê 000Ê хораÊ сÊ уврежданияÊ иÊ възрастни,Ê коитоÊ саÊ зависимиÊ отÊ грижа,Ê щеÊ получатÊ
интегрираниÊ услугиÊ споредÊ индивидуалнитеÊ имÊ потребностиÊ поÊ мяркатаÊ „ГрижаÊ вÊ дома“.Ê
ПроцедуратаÊ сеÊфинансираÊ поÊПрограмаÊ „РазвитиеÊнаÊ човешкитеÊ ресурси“Ê (2021-2027Ê г.)Ê къмÊ
МинистерствотоÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ иÊ вечеÊ еÊ отворенаÊ заÊ кандидатстванеÊ отÊ
УправляващияÊорганÊнаÊпрограмата.ÊПроектниÊпредложенияÊмогатÊдаÊподаватÊобщините,ÊкатоÊеÊ
допустимоÊ кандидатстванеÊ вÊ партньорствоÊ сÊ другиÊ общини.Ê БюджетътÊ наÊ процедуратаÊ еÊ 175Ê
млн.Ê лв.Ê ОсновнатаÊ целÊ наÊ мяркатаÊ „ГрижаÊ вÊ дома“Ê еÊ осигуряванетоÊ наÊ подкрепаÊ вÊ домашнаÊ
средаÊзаÊхоратаÊсÊуврежданияÊиÊвъзрастните,ÊкоитоÊсаÊзависимиÊотÊгрижа. 

ЧрезÊ операцияÊ „ГрижаÊ вÊ дома“Ê щеÊ бъдатÊ разширениÊ възможноститеÊ заÊ предоставянеÊ наÊ
социалниÊ иÊ интегрираниÊ здравно-социалниÊ услугиÊ вÊ домашнаÊ среда.Ê УслугитеÊ щеÊ сеÊ
предоставятÊнаÊнуждаещитеÊсеÊзаÊпериодÊотÊ12ÊмесецаÊиÊщеÊвключватÊдоставкаÊнаÊхранителниÊ
продуктиÊ иÊ продуктиÊ отÊ първаÊ необходимост,Ê профилактикаÊ наÊ здраветоÊ иÊ социалноÊ значимиÊ
заболяванияÊ иÊ съдействие,Ê предоставянеÊ наÊ психологическаÊ подкрепа.Ê ПоÊ мяркатаÊ щеÊ бъдеÊ
осигуренÊиÊтранспортътÊнаÊперсоналаÊотÊиÊдоÊдомоветеÊнаÊхоратаÊвÊнужда,ÊкактоÊиÊобученияÊиÊ
супервизияÊнаÊслужителите. 

ДейноститеÊпоÊоперациятаÊщеÊсеÊреализиратÊдоÊ2025Êг.ÊКрайниятÊсрокÊзаÊподаванеÊнаÊпроектниÊ
предложенияÊотÊобщинитеÊеÊ31ÊянуариÊ2023Êг.ÊУсловиятаÊиÊдокументитеÊзаÊкандидатстванеÊсаÊ
публикуваниÊвÊуебсайтаÊнаÊПРЧРÊиÊнаÊИСУН. 

 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 
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ОколоÊ32Ê000ÊхораÊсÊуврежданияÊиÊвъзрастниÊщеÊ
получатÊгрижиÊвÊдомашнаÊсредаÊпоÊПРЧРÊ2021-2027Êг. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НадÊ753Êмлн.Êлв.ÊщеÊбъдатÊотделениÊзаÊподкрепаÊнаÊмладежитеÊиÊвключванетоÊимÊвÊразличниÊ
формиÊнаÊзаетост,ÊстажовеÊиÊобученияÊпоÊПрограматаÊ„РазвитиеÊнаÊчовешкитеÊресурси“Ê2021-
2027Êг.Ê(ПРЧР).ÊЧрезÊизпълнениетоÊйÊсеÊочакваÊнай-малкоÊ115Ê500Êдуши,ÊкоитоÊстартиратÊсвоятаÊ
кариера,Ê даÊ получатÊ по-добриÊ възможностиÊ заÊ заетост.Ê ТоваÊ казаÊ заместник-министърътÊ наÊ
трудаÊиÊ социалнатаÊполитикаÊНаталияÊЕфремоваÊприÊотриванетоÊнаÊ 13-тоÊизданиеÊнаÊфорумаÊ
„ДниÊнаÊкариератаÊ–ÊИТ,ÊКомуникацииÊиÊАутсорсинг“,ÊорганизиранÊотÊ„ДжобÊтайгър“.  

Заместник-министърÊНаталияÊЕфремоваÊ акцентираÊ върхуÊ значениетоÊнаÊцифровитеÊ уменияÊ заÊ
успешнаÊ реализацияÊ вÊ повечетоÊ професииÊ предвидÊ широкотоÊ разпространениеÊ наÊ
дигитализациятаÊ въвÊ всякаÊ сфераÊ наÊ общественияÊ животÊ иÊ съвременнияÊ динамиченÊ пазарÊ наÊ
труда.Ê „АÊ тези,Ê коитоÊ няматÊ цифровиÊ умения,Ê щеÊ могатÊ даÊ бъдатÊ включениÊ вÊ курсовеÊ заÊ
придобиванеÊ наÊ базовиÊ иÊ средниÊ дигиталниÊ уменияÊ поÊ проектÊ наÊ МТСПÊ поÊ ПланаÊ заÊ
възстановяванеÊ иÊ устойчивост“,Ê обясниÊ тяÊ иÊ допълни,Ê чеÊ другиÊ надÊ 100Ê 000Ê душиÊ щеÊ иматÊ
възможностÊ даÊ валидиратÊ неформалноÊ придобитиÊ дигиталниÊ умения,Ê коетоÊ щеÊ повишиÊ
конкурентоспособносттаÊимÊнаÊпазараÊнаÊтруда. 

Заместник-министърътÊ призоваÊ младитеÊ хораÊ иÊ работодателитеÊ активноÊ даÊ сеÊ възползватÊ отÊ
възможноститеÊ заÊ обучениеÊ иÊ заетост,Ê финансираниÊ отÊ държавнияÊ бюджетÊ иÊ поÊПРЧРÊ (2021-
2027).Ê ТяÊ припомни,Ê чеÊ АгенциятаÊ поÊ заетосттаÊ иÊ бюратаÊ поÊ трудаÊ предоставятÊ напълноÊ
безплатниÊуслугиÊзаÊинформиране,ÊкариерноÊориентиранеÊиÊнасочване.ÊОрганизиратÊсеÊдниÊнаÊ
кариерата,Ê отворениÊ дни,Ê студентскиÊ трудовиÊ борси,Ê дниÊ наÊ работодателяÊ иÊ другиÊ събития,Ê
насочениÊкъмÊподкрепаÊнаÊмладитеÊхора. 

 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 
https://www.mlsp.government.bg 
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СÊнадÊ753Êмлн.Êлв.ÊщеÊбъдатÊподкрепениÊмладежкитеÊ
политикиÊпоÊзаетосттаÊпрезÊновияÊпрограменÊпериодÊнаÊ

ПРЧРÊ(2021-2027) 



 

 

ПОЛИТИКИÊИÊПРОГРАМИÊНАÊПРАВИТЕЛСТВОТО БРОЙÊ10,ÊОКТОМВРИÊ2022 

    

ОбластнаÊадминистрацияÊЯмбол 
www.yambol.government.bg 6 

26,7Êмлн.Êлв.ÊзаÊподкрепаÊнаÊсоциалнатаÊиÊсолидарнаÊ
икономикаÊсаÊпредвидениÊпоÊНационалнияÊпланÊзаÊ

възстановяване 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„26,7Êмлн.Ê лв.Ê заÊ подкрепаÊнаÊ социалнатаÊиÊ солидарнаÊикономикаÊ саÊ предвидениÊпоÊпроектÊнаÊ
НационалнияÊпланÊзаÊвъзстановяванеÊиÊустойчивост.ÊЧрезÊнегоÊсеÊцелиÊмодернизиранетоÊнаÊнай-
малкоÊ100ÊсоциалниÊпредприятияÊчрезÊвъвежданеÊнаÊсофтуерни,Êхардуерни,ÊмрежовиÊиÊпласментÊ
решенияÊ наÊ стойностÊ околоÊ 90Ê 000Ê леваÊ заÊ всякоÊ отÊ тях“.Ê ТоваÊ казаÊ заместник-министърътÊ наÊ
трудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊНадяÊКлисурскаÊприÊоткриванетоÊнаÊконференцияÊ„ИнвестицииÊзаÊ
социаленÊ ефект“,Ê организиранаÊ отÊ ForbesÊ БългарияÊ иÊ ReachÊ forÊ ChangeÊ България.Ê СредÊ
планиранитеÊ дейностиÊ поÊ проектаÊ еÊ изгражданетоÊ наÊ дигиталнаÊ платформа,Ê коятоÊ даÊ насърчиÊ
онлайнÊтърговиятаÊиÊреализациятаÊнаÊстокитеÊиÊуслугитеÊнаÊсоциалнитеÊпредприятия.  

Заместник-министърътÊ уточни,Ê чеÊ социалнитеÊ предприятияÊ саÊ въвÊ фокусаÊ иÊ наÊ подкрепатаÊ отÊ
ЕвропейскияÊ социаленÊ фондÊ +.Ê НадяÊ КлисурскаÊ добави,Ê чеÊ надÊ 44Ê млн.Ê лв.Ê саÊ предвидениÊ заÊ
създаванетоÊнаÊновиÊилиÊразвитиетоÊнаÊвечеÊсъществуващиÊсоциалниÊпредприятияÊпоÊПрограмаÊ
„РазвитиеÊ наÊ човешкитеÊ ресурси“Ê (2021-2027Ê г.)Ê ЦелтаÊ наÊ финансиранетоÊ еÊ даÊ сеÊ създадатÊ
устойчивиÊ работниÊ местаÊ иÊ по-добриÊ условияÊ заÊ професионалноÊ развитиеÊ вÊ областтаÊ наÊ
социалнатаÊикономика.ÊОчакваÊсеÊблизоÊ4Ê200ÊдушиÊдаÊбъдатÊвключениÊвÊмеркиÊзаÊнасърчаванеÊ
наÊсоциалнотоÊпредприемачество. 

ВÊизказванетоÊсиÊзаместник-министърÊНадяÊКлисурскаÊизтъкна,ÊчеÊименноÊиновативнитеÊидеиÊвÊ
сфератаÊнаÊсоциалнотоÊвключванеÊпредоставятÊшансÊзаÊпо-добърÊживотÊнаÊдецатаÊиÊвъзрастнитеÊ
вÊ неравностойноÊ положение.Ê ТяÊ обърнаÊ внимание,Ê чеÊ социалнитеÊ предприятия,Ê вписаниÊ вÊ
регистъраÊ наÊФондÊ „СоциалнаÊ закрила“Ê къмÊМинистерствотоÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ
могатÊ даÊ получатÊ подкрепаÊ даÊ представятÊ дейносттаÊ сиÊ предÊ заинтересованиÊ страниÊ сÊ целÊ
бъдещиÊ партньорстваÊ иÊ съвместнаÊ дейност.Ê „ПоÊ тозиÊ начинÊ сеÊ оказваÊ положителноÊ влияниеÊ
върхуÊ групитеÊ вÊ неравностойноÊ положение,Ê коитоÊ саÊ основнаÊ частÊ отÊ заетитеÊ вÊ социалнитеÊ
предприятия.ÊСубектитеÊнаÊсоциалнатаÊиÊсолидарнаÊикономикаÊиÊсоциалнотоÊпредприемачествоÊ
саÊ важниÊ иÊ значимиÊ сÊ потенциалаÊ сиÊ даÊ подготвятÊ сÊ необходимитеÊ уменияÊ иÊ знанияÊ кадриÊ заÊ
конвенционалнияÊ бизнес,Ê даÊ съдействатÊ заÊ професионалнатаÊ квалификацияÊ наÊ наетитеÊ отÊ
уязвимитеÊгрупи,ÊдаÊсъздаватÊусловияÊзаÊповишаванеÊнаÊтехнияÊжизненÊстандартÊиÊнамаляванеÊнаÊ
социалнотоÊнеравенство“,ÊказаÊзаместник-министърÊНадяÊКлисурска. 
 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 

Êhttps://www.mlsp.government.bg 
 
 



 

 

ПОЛИТИКИÊИÊПРОГРАМИÊНАÊПРАВИТЕЛСТВОТО БРОЙÊ10,ÊОКТОМВРИÊ2022 

    

ОбластнаÊадминистрацияÊЯмбол 
www.yambol.government.bg 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОбщоÊ100ÊпродължителноÊбезработниÊсаÊнаетиÊзаÊ3ÊмесецаÊвÊаварийниÊекипиÊзаÊпреодоляванеÊнаÊ
последствиятаÊвÊпострадалитеÊнаÊнаводнениетоÊнаселениÊместаÊвÊобщинаÊКарлово.ÊТеÊпомагатÊ
заÊпочистванетоÊнаÊулициÊиÊтротоариÊвÊселатаÊСлатина,ÊХристоÊДаново,ÊРозино,ÊИганово,Ê
Кърнаре,ÊБогдан,ÊВойняговоÊиÊградÊКлисура,ÊкактоÊиÊзаÊвъзстановяванетоÊнаÊдвороветеÊнаÊ
засегнатитеÊкъщи.  

БезработнитеÊ саÊ наетиÊ заÊ периодÊ отÊ 3Ê месецаÊ поÊ ПрограмаÊ заÊ обучениеÊ иÊ заетостÊ наÊ
продължителноÊбезработниÊлица,ÊкоятоÊеÊчастÊотÊНационалнияÊпланÊзаÊдействиеÊпоÊзаетосттаÊиÊ
сеÊ финансираÊ отÊ МинистерствотоÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политика.Ê ТеÊ саÊ разпределениÊ вÊ
пострадалитеÊ селищаÊ поÊ предложениеÊ наÊ кметаÊ наÊ общинаÊ КарловоÊ ЕмилÊ Кабаиванов.Ê
НазначаванетоÊ имÊ еÊ сÊ разрешениеÊ наÊ изпълнителнияÊ директорÊ наÊ АгенциятаÊ поÊ заетосттаÊ
СмиленÊВълов. 

 

 

 

 

 

 

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

100ÊбезработниÊсаÊнаетиÊзаÊвъзстановяванетоÊнаÊ
наводненитеÊселищаÊвÊобщинаÊКарлово 
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ИнтеграциятаÊнаÊ бежанцитеÊ отÊУкрайнаÊ сÊ акцентÊ върхуÊ включванетоÊнаÊженитеÊнаÊпазараÊ наÊ
трудаÊиÊвлияниетоÊнаÊрастящитеÊцениÊнаÊенергиятаÊиÊнаÊпродуктитеÊвърхуÊсоциалнатаÊситуацияÊ
вÊ ЕСÊ бяхаÊ основнитеÊ темиÊ поÊ времеÊ наÊ неформалнотоÊ заседаниеÊ наÊ министритеÊ поÊ заетостÊ иÊ
социалнаÊполитикаÊвÊрамкитеÊнаÊчешкотоÊпредседателствоÊнаÊСъветаÊнаÊЕС,ÊкоетоÊсеÊпроведеÊ
наÊ13ÊиÊ14ÊоктомвриÊвÊПрага. 

МинистритеÊ представихаÊ успешниÊ политикиÊ иÊ програми,Ê насочениÊ къмÊ насърчаванеÊ наÊ
интеграциятаÊнаÊпазараÊнаÊтрудаÊнаÊукраинскитеÊграждани,ÊбягащиÊотÊвойнатаÊчрезÊулесняванеÊ
наÊ признаванетоÊ наÊ професионалнаÊ квалификация,Ê преодоляванеÊ наÊ езиковатаÊ бариера,Ê
осигуряванеÊнаÊдостъпниÊиÊкачествениÊгрижиÊзаÊдеца.ÊЕвропейскатаÊсолидарностÊкъмÊУкрайнаÊ
беÊпотвърденаÊвъвÊвсичкиÊизказвания.  

УчастницитеÊ вÊ дискусиятаÊ сеÊ обединихаÊ околоÊ мнението,Ê чеÊ усилиятаÊ заÊ дългосрочноÊ
интегриранеÊ наÊ пазараÊ наÊ трудаÊ наÊ украинскитеÊ гражданиÊ трябваÊ даÊ продължат.Ê ВÊ своетоÊ
изказванеÊ заместник-министърътÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ наÊ БългарияÊ НаталияÊ
ЕфремоваÊподчерта,ÊчеÊусилиятаÊнаÊстранатаÊниÊсаÊнасочениÊкъмÊоказванеÊнаÊподходящаÊпомощÊ
заÊинтегриранетоÊнаÊпазараÊнаÊтрудаÊнаÊукраинскитеÊграждани,ÊсъобразенаÊсÊтехнитеÊуменияÊиÊ
потребности.ÊЦелтаÊеÊчрезÊосигуряванеÊнаÊработаÊдаÊсеÊгарантираÊвъзможностÊзаÊнамиранеÊнаÊ
жилище,Ê катоÊ сеÊ осигуряваÊ иÊ допълнителнатаÊ психологическа,Ê финансоваÊ иÊ материалнаÊ
подкрепа,ÊобясниÊтя.  

БългарияÊбешеÊпосоченаÊкатоÊпримерÊзаÊдобриÊпрактикиÊвÊтазиÊсфераÊиÊотÊдругиÊучастнициÊвÊ
дискусията.ÊПредседателятÊнаÊЕвропейскияÊикономическиÊиÊ социаленÊкомитетÊКристаÊШвенгÊ
споменаÊ интегриранетоÊ наÊ женаÊ отÊ УкрайнаÊ наÊ пазараÊ наÊ трудаÊ уÊ насÊ сÊ помощтаÊ наÊ проектÊ
„Солидарност“,Ê финансиранÊ поÊ REACT-EU.Ê  АлваÊ Фин,Ê генераленÊ секретарÊ наÊ СоциалнатаÊ
платформаÊпосочиÊФондацияÊКаритас-БългарияÊиÊнейнитеÊдейностиÊ заÊ задълбоченоÊобучениеÊ
наÊпредприемачиÊнаÊбежанциÊотÊУкрайна.  

АкцентÊвъвÊвторияÊденÊотÊзаседаниетоÊбяхаÊмеркитеÊнаÊдържавите-членкиÊнаÊЕСÊзаÊсправянеÊсÊ
въздействиетоÊнаÊнарастващитеÊцениÊнаÊенергиятаÊвърхуÊнаселениетоÊиÊзаÊборбаÊсÊенергийнатаÊ
бедност.Ê МинистритеÊ поÊ заетостÊ иÊ социалнаÊ политикаÊ обсъдихаÊ различниÊ механизмиÊ
заÊ  подпомаганеÊнаÊдоходитеÊиÊдостъпаÊнаÊдомакинстватаÊдоÊ енергийноÊефективниÊрешенияÊвÊ
областтаÊнаÊжилищнотоÊнастаняванеÊиÊтранспорта,ÊкактоÊиÊвъвежданетоÊнаÊновиÊинструментиÊ
заÊ подкрепа.Ê ПоÊ времеÊ наÊ дискусиятаÊ бешеÊ очертанÊ пакетÊ отÊ мерки,Ê насочениÊ къмÊ най-
уязвимитеÊгрупиÊотÊобществотоÊчрезÊповишаванеÊнаÊминималнатаÊработнаÊзаплатаÊиÊ Êпенсиите,Ê
кактоÊиÊчрезÊосигуряванеÊнаÊподкрепаÊзаÊбизнесаÊиÊгражданитеÊ заÊкомпенсиранеÊнарастващитеÊ
цениÊнаÊенергоносителите. 

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

 

ЕнергийнатаÊкризаÊиÊподкрепатаÊзаÊбежанцитеÊотÊ
УкрайнаÊбяхаÊобсъдениÊнаÊнеформалноÊзаседаниеÊнаÊ

СъветаÊнаÊЕСÊпоÊзаетост 
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Зам.-министърÊКлисурска:ÊДостъпътÊнаÊдецатаÊдоÊ
качествениÊгрижиÊиÊуслугиÊеÊсредÊосновнитеÊприоритетиÊ

наÊМТСП 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„ГарантиранетоÊ наÊ праватаÊ наÊ децатаÊ въвÊ всичкиÊ сфериÊ наÊ общественияÊ животÊ иÊ
предоставянетоÊ наÊ достъпÊ доÊ качествениÊ грижиÊ иÊ услугиÊ споредÊ индивидуалнитеÊ
потребностиÊсаÊсредÊосновнитеÊприоритетиÊвÊработатаÊнаÊМинистерствотоÊнаÊтрудаÊиÊ
социалнатаÊ политика“.Ê ТоваÊ казаÊ днесÊ заместник-министърътÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ
политикаÊНадяÊКлисурскаÊпоÊвремеÊнаÊсъбитие,ÊпосветеноÊнаÊполитикитеÊвÊподкрепаÊнаÊ
пълноценнатаÊгрижаÊзаÊдететоÊвÊнай-раннаÊвъзраст,ÊорганизираноÊотÊфондацияÊ„ТръстÊ
заÊсоциалнаÊалтернатива“.  

ВÊрамкитеÊнаÊдискусиятаÊзаместник-министърÊКлисурскаÊобясни,ÊчеÊпредстоиÊдаÊбъдеÊ
приетÊ проектътÊ наÊ  ПланÊ заÊ действиеÊ вÊ изпълнениеÊ наÊ препоръкатаÊ наÊ СъветаÊ заÊ
създаванеÊнаÊЕвропейскаÊ гаранцияÊзаÊдететоÊ (2030),ÊкойтоÊобединяваÊширокÊспектърÊ
отÊ меркиÊ заÊ насърчаванеÊ наÊ детскотоÊ благосъстояние.Ê „СъщественоÊ мястоÊ вÊ негоÊ еÊ
отделеноÊнаÊмеркитеÊвÊобласттаÊнаÊобразованиетоÊиÊгрижитеÊвÊраннаÊдетскаÊвъзраст,Ê
включителноÊосигуряванеÊнаÊпатронажнаÊгрижаÊзаÊбременниÊжениÊиÊсемействаÊсÊмалкиÊ
децаÊвъвÊвсичкиÊ28ÊобластиÊнаÊстраната“,ÊзаявиÊтя.  

КатоÊключовиÊдейностиÊвÊпроектаÊнаÊПланаÊзаÊдействие,ÊнасочениÊкъмÊосигуряванеÊнаÊ
подкрепаÊ вÊ грижатаÊ заÊ децаÊ вÊ раннаÊ възраст,Ê заместник-министърÊ НадяÊ КлисурскаÊ
посочиÊощеÊразработванетоÊнаÊстандартиÊзаÊранноÊдетскоÊразвитие.Ê„ВажнаÊстъпкаÊщеÊ
бъдеÊ иÊ създаванетоÊ наÊ координационенÊ механизъмÊ заÊ прилаганеÊ наÊ политикитеÊ заÊ
образованиеÊ иÊ грижаÊ вÊ раннаÊ детскаÊ възраст,Ê чрезÊ койтоÊ даÊ сеÊ подобриÊ
взаимодействиетоÊ междуÊ образователната,Ê здравнатаÊ иÊ социалнатаÊ система“,Ê
отбелязаÊтя. 

„РаннотоÊ детствоÊ еÊ най-важниятÊ периодÊ отÊ развитиетоÊ наÊ човека,Ê затоваÊ всичкиÊ ниеÊ
трябваÊдаÊработимÊзаÊпредоставянеÊнаÊвъзможноÊнай-добрияÊстартÊвÊживотаÊнаÊдецатаÊ
вÊБългария“,ÊказаÊощеÊзаместник-министърÊКлисурска.ÊТяÊподчерта,ÊчеÊосигуряванетоÊ
наÊ пълноценноÊ храненеÊ иÊ здравниÊ грижи,Ê кактоÊ иÊ подкрепатаÊ заÊ развитиеÊ наÊ
социалнитеÊиÊемоционалнитеÊуменияÊвÊпървитеÊмесециÊиÊ годиниÊнаÊмалкотоÊдете,ÊсаÊ
ключовÊ елементÊ вÊ човешкотоÊ развитиеÊ иÊ следваÊ даÊ бъдатÊ приоритетÊ наÊ цялотоÊ
общество. 
 
 
Източник:Êhttps://www.mlsp.government.bg 
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АкадемичниятÊ съставÊ еÊ избралÊ заÊ своеÊ призваниеÊ нелекияÊ пътÊ даÊ предаваÊ знаниятаÊ сиÊ наÊ
студентите,Ê даÊ развиваÊ съвременнаÊ наукаÊ приÊ невинагиÊ съответстващоÊ възнаграждениеÊ наÊ
положенияÊтруд.ÊПризваниетоÊимÊеÊвисокоÊобщественоÊоцененоÊиÊраноÊилиÊкъсноÊщеÊнамериÊиÊ
своетоÊадекватноÊиÊеквивалентноÊпаричноÊзаплащане.ÊТоваÊзаявиÊминистърътÊнаÊобразованиетоÊиÊ
наукатаÊ проф.Ê СашоÊ ПеновÊ поÊ времеÊ наÊ откриванетоÊ наÊ академичнатаÊ годинаÊ вÊ СофийскияÊ
университетÊ„Св.ÊКлиментÊОхридски“. 

ВъзпитаницитеÊ наÊ университета,Ê катоÊ висококвалифицираниÊ специалисти,Ê саÊ гордиÊ сÊ
образованиетоÊ иÊ уменията,Ê получениÊ вÊ него.Ê ТеÊ саÊ вÊ основатаÊ наÊ развитиетоÊ наÊ българскатаÊ
икономикаÊ иÊ наÊ демократичнотоÊ развитиеÊ наÊ българскияÊ общественÊживот,Ê казаÊ ощеÊминистърÊ
Пенов.Ê ТойÊ определиÊ висшетоÊ училищеÊ катоÊ примерÊ заÊ отношенияÊ междуÊ СтудентскиÊ съветÊ иÊ
академиченÊ състав.Ê ИменноÊ вÊ СофийскияÊ университетÊ „Св.Ê КлиментÊ Охридски“Ê саÊ сеÊ създалиÊ
българскитеÊ академичниÊ среди.Ê ТойÊ еÊ примерÊ заÊ отстояванеÊ наÊ академичнитеÊ свободи,Ê посочиÊ
министърът. 

Проф.ÊПеновÊ казаÊ още,Ê чеÊ съсÊ своетоÊ най-голямоÊмногообразиеÊ отÊ факултети,Ê университетътÊ еÊ
уникалнаÊструктураÊнаÊбългарскатаÊобразователнаÊсистема,ÊкоятоÊгодиниÊнаредÊеÊдоказалаÊсвоятаÊ
функционалностÊ иÊ ползаÊ заÊ българскотоÊ общество. 
МинистърътÊ наÊ образованиетоÊ иÊ наукатаÊ пожелаÊ здравеÊ иÊ многоÊ воляÊ заÊ преодоляванеÊ наÊ
предизвикателстватаÊнаÊстудентитеÊиÊпреподавателитеÊвÊнай-старияÊиÊсъщевременноÊвинагиÊмладÊ
поÊдухÊуниверситет. 

ТойÊотправиÊспециаленÊпоздравÊиÊкъмÊЮридическияÊфакултетÊнаÊСУÊ„Св.ÊКлиментÊОхридски“.Ê
КатоÊпреподавателÊвинагиÊсъмÊсеÊгордялÊсъсÊстудентитеÊвъвÊфакултета,ÊвинагиÊсъмÊсмятал,ÊчеÊвÊ
негоÊ сеÊ възпроизвеждатÊ традициитеÊ вÊ обучениетоÊ поÊ правоÊ вÊ България.Ê ВиеÊ наистинаÊ стеÊ
попадналиÊ наÊ най-авторитетнотоÊ място,Ê вÊ най-добрияÊ факултетÊ иÊ очаквамÊ отÊ васÊ сÊ многоÊ
упоритостÊ иÊ трудÊ даÊ станетеÊ съвършениÊ юристи,Ê отÊ коитоÊ БългарияÊ сеÊ нуждае,Ê пожелаÊ наÊ
студентитеÊминистърÊПенов. 
 
Източник:Ê 
https://www.mon.bg 

МинистърÊПенов:ÊакадемичнатаÊобщностÊзаслужаваÊ
адекватноÊзаплащане 
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НадÊ700ÊфирмиÊприематÊученициÊотÊдуалниÊпаралелки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДуалноÊобучениеÊпредлагатÊнадÊ160ÊучилищаÊвÊБългария.ÊТеÊсиÊпартниратÊсÊповечеÊотÊ700Êработода-
тели. 

ТоваÊсъобщиÊдиректорътÊнаÊдирекцияÊ„ПрофесионалноÊобразованиеÊиÊобучение“ÊвÊМинистерствотоÊнаÊ
образованиетоÊиÊнаукатаÊВаняÊТивидошеваÊвÊинтервюÊзаÊпрограмаÊ„ХристоÊБотев“ÊнаÊБНР. 

ТяÊприпомни,ÊчеÊдуалнатаÊсистемаÊбешеÊпилотноÊвъведенаÊвÊБългарияÊпрезÊ2015Êг.ÊчрезÊприлаганеÊнаÊ
швейцарскиÊмодел.ÊПодобнаÊсистемаÊимаÊиÊвÊАвстрияÊиÊГермания.Ê"СъобразноÊбългарскатаÊобразова-
телнаÊсистема,ÊниеÊсмеÊсъздалиÊединÊбългарскиÊмодел",ÊобясниÊВаняÊТивидошева.ÊВÊБългарияÊучени-
цитеÊвлизатÊвÊпрофесионалниÊгимназииÊвÊVIIIÊклас,ÊкатоÊмогатÊдаÊучатÊчрезÊработаÊиÊдаÊполучаватÊсти-
пендии.ÊВÊXIÊиÊXIIÊкласÊвечеÊиматÊвъзможностÊдаÊработятÊсÊтрудовиÊдоговори. 

„НиеÊсеÊрадвамеÊнаÊзначителенÊръстÊнаÊвключенитеÊвÊдуалноÊобучениеÊученициÊиÊсеÊнадявамеÊтойÊдаÊ
продължи“,ÊкоментираÊВаняÊТивидошева.ÊТяÊпосочи,ÊчеÊпрезÊ2016Êг.,ÊкоятоÊеÊпърватаÊсÊдуалноÊобразо-
вание,ÊпоÊтозиÊначинÊсаÊсеÊобучавалиÊ350Êученици.ÊПрезÊпоследнатаÊучебнаÊгодинаÊ-Ê2021/22ÊтехниятÊ
бройÊвечеÊеÊ10 450. 

 

Източник:Êhttps://www.mon.bg 
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50Ê 000Ê лв.Ê щеÊ бъдатÊ добавениÊ къмÊ вечеÊ одобренатаÊ сумаÊ отÊ 1Ê 545Ê 000Ê лв.Ê поÊ програматаÊ заÊ
подпомаганеÊнаÊстудентиÊиÊдокторанти,ÊнастанениÊвÊобщежитияÊнаÊдържавнитеÊвисшиÊучилищаÊ
иÊ„СтудентскиÊстоловеÊиÊобщежития“.ÊПравителствотоÊрешиÊсредстватаÊзаÊпериодаÊоктомвриÊ–Ê
декемвриÊ2021Êг.ÊдаÊсеÊувеличатÊнаÊ1Ê595Ê000Êлв. 

ДопълнителнитеÊ средстваÊ сеÊ отпускатÊ наÊ базатаÊ наÊ анализÊ наÊ комисиятаÊ заÊ изпълнениеÊ наÊ
програматаÊ къмÊ МинистерствоÊ наÊ образованиетоÊ иÊ наукатаÊ (МОН),Ê вÊ койтоÊ сеÊ установи,Ê чеÊ
общатаÊсума,ÊнеобходимаÊзаÊтритеÊмесецаÊпоÊпрограматаÊеÊпо-висока. 

СредстватаÊщеÊ подпомогнатÊ студентитеÊ иÊ докторантите,Ê настанениÊ вÊ общежития,Ê даÊ покриватÊ
битовитеÊсиÊсметки.ÊПодкрепатаÊбеÊосигуренаÊследÊспоразумениеÊмеждуÊМОНÊиÊМинистерствотоÊ
наÊенергетиката. 

 

 

 

 

 

 

Източник:Êhttps://www.mon.bg 

БлизоÊ1.6Êмлн.Êлв.ÊзаÊподпомаганеÊнаÊстудентиÊиÊ
докторанти,ÊÊнастанениÊвÊобщежития 
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НоваÊ лабораторияÊ поÊ спектроскопияÊ наÊ ядрено-магнитенÊ резонансÊ (ЯМРÊ спектроскопия)Ê беÊ
откритаÊвÊИнститутаÊпоÊорганичнаÊхимияÊсÊЦентърÊпоÊфитохимияÊнаÊБАН.ÊТоваÊеÊпореденÊдобърÊ
резултатÊ наÊ институтаÊ вÊ рамкитеÊ наÊ проектаÊ заÊ ЦентърÊ заÊ компетентност,Ê финансиранÊ поÊ
OперативнаÊ програмаÊ „НаукаÊ иÊ образованиеÊ заÊ интелигентенÊ растеж“,Ê казаÊ ръководителятÊ наÊ
дирекцияÊ „Наука“Ê вÊ МОНÊ МиленаÊ Дамянова.Ê ТазиÊ програмаÊ подкрепяÊ сÊ надÊ 370Ê млн.Ê лв.Ê
изгражданетоÊнаÊ4ÊцентъраÊзаÊвърховиÊпостиженияÊиÊ10ÊцентъраÊзаÊкомпетентност. 

ЯМР-спектрокскопиятаÊеÊединÊотÊнай-прецизнитеÊиÊсигурниÊаналитичниÊметодиÊзаÊанализ,ÊкойтоÊ
сеÊизползваÊнеÊсамоÊвÊмедицината,ÊноÊдаваÊвъзможностÊзаÊразширениÊизследванияÊиÊиновацииÊиÊвÊ
редицаÊ другиÊ областиÊ катоÊ химия,Êфитохимия,Êматериалознание,Ê наукиÊ заÊживота.ÊДватаÊ новиÊ
ЯМРÊапаратаÊнаÊфирмаÊBrukerÊBioSpinÊвÊлабораториятаÊщеÊбъдатÊизползваниÊосновноÊзаÊанализÊ
наÊбиоресурсиÊиÊотпадъциÊотÊлечебниÊиÊароматичниÊрастенияÊиÊнаÊагро-биоÊотпадъци,ÊзаÊдаÊсеÊ
характеризиратÊиÊизучатÊсъдържащитеÊсеÊвÊтяхÊбиологичноÊактивниÊвещества.ÊЦелтаÊеÊизученитеÊ
веществаÊдаÊбъдатÊвключениÊвÊкозметични,ÊфармацевтичниÊиÊдругиÊпродуктиÊсÊвисокаÊдобавенаÊ
стойност.ÊОсвенÊтоваÊоперативнатаÊпрограмаÊзаÊнаука,ÊкоятоÊсеÊкоординираÊотÊМОН,ÊнасърчаваÊ
взаимодействиетоÊ междуÊ научни,Ê университетскиÊ иÊ фирмениÊ звена,Ê кактоÊ иÊ съвместнотоÊ
използванеÊ наÊ уникалнаÊ апаратураÊ заÊ трансферÊ наÊ постигнатитеÊ знанияÊ чрезÊ иновативниÊ
продуктиÊкъмÊпроизводството,ÊвключителноÊзаÊмалкиÊиÊсредниÊпредприятия. 

ПриÊ ускоряванетоÊ наÊ процесаÊ наÊ разработванеÊ иÊ внедряванеÊ наÊ иновацииÊ вÊ икономиката,Ê
включителноÊ въвÊ фармацевтикатаÊ иÊ козметичнатаÊ промишленост,Ê основнаÊ роляÊ имаÊ връзкатаÊ
междуÊ изследователскитеÊ звенаÊ иÊ бизнеса,Ê затоваÊ вÊ новияÊ ЗаконÊ заÊ насърчаванеÊ наÊ научнитеÊ
изследвания,ÊкойтоÊсеÊподготвяÊвÊМОН,ÊединÊотÊосновнитеÊакцентиÊщеÊбъдеÊименноÊсъздаванетоÊ
наÊусловияÊзаÊтяхнотоÊсътрудничествоÊиÊзаÊпревръщанетоÊнаÊприложнитеÊнаучниÊразработкиÊвÊ
пазаренÊпродукт,ÊнапомниÊМиленаÊДамянова. 

 

 

Източник:Ê 
https://www.mon.bg 
 

НоваÊлабораторияÊсÊЯМР–ÊапаратураÊзаÊизследванияÊщеÊ
работиÊвÊцентъраÊнаÊбан 
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ИзготвямеÊанализÊнаÊнормативнатаÊуредбаÊвÊ среднотоÊобразование,ÊкатоÊвÊработнитеÊгрупиÊщеÊ
участватÊпредставителиÊнеÊсамоÊнаÊМОНÊиÊнаÊсиндикатите,ÊноÊиÊучители.ÊПравимÊкаквотоÊможемÊ
заÊоблекчаванеÊнаÊадминистративнатаÊтежест.ÊТоваÊказаÊслужебниятÊминистърÊнаÊобразованиетоÊ
иÊ наукатаÊ проф.ÊСашоÊПеновÊ поÊ времеÊ наÊ работнаÊ срещаÊ съсÊСдружениетоÊ наÊ директоритеÊ наÊ
математическитеÊ иÊ природо-математическитеÊ гимназии,Ê коетоÊ еÊ колективенÊ членÊ наÊСъюзаÊ наÊ
математицитеÊвÊБългария. 

МинистърÊ ПеновÊ подчерта,Ê чеÊ еÊ възложилÊ наÊ БАНÊ оценкаÊ иÊ анализÊ наÊ резултатитеÊ отÊ честоÊ
променянитеÊзакониÊиÊнаредбиÊвÊобразованието,ÊзаÊдаÊсеÊвидиÊкакÊдействатÊте,ÊпредиÊдаÊсеÊвървиÊ
къмÊпромени.ÊИзискванеÊзаÊтакаваÊоценкаÊимаÊиÊспоредÊЗаконаÊзаÊнормативнитеÊактове,ÊноÊнеÊеÊ
изпълнявано.Ê СпоредÊ проф.Ê ПеновÊ трябваÊ даÊ сеÊ прецениÊ далиÊ еÊ необходимоÊ даÊ имаÊ десеткиÊ
подзаконовиÊактовеÊиÊнаредби,ÊкоитоÊзатрудняватÊучилищнитеÊдейности,ÊиÊдалиÊотÊдругаÊстранаÊ
имаÊпразноти. 

ДиректоритеÊ наÊ математическитеÊ иÊ природо-математическитеÊ гимназииÊ отÊ цялатаÊ странаÊ
поставихаÊ катоÊ основенÊ проблемÊ необходимосттаÊ отÊ промянаÊ вÊ стандартаÊ заÊ издръжкаÊ наÊ
профилиранитеÊ училищаÊ иÊ паралелки.Ê ТемаÊ наÊ разговораÊ бешеÊ същоÊ проблемÊ сÊ липсатаÊ наÊ
учителиÊ поÊ математика,Ê физика,Ê химияÊ иÊ биология,Ê кактоÊ иÊ финансиранетоÊ наÊ транспортаÊ наÊ
учениците. 

МинистерствотоÊнаÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊвÊмоментаÊпроверяваÊколкоÊдипломиÊзаÊучителиÊсаÊ
издалиÊвисшитеÊучилищаÊвÊпоследнитеÊняколкоÊгодини,ÊвключителноÊпоÊматематикаÊиÊприродниÊ
науки,ÊиÊколкоÊотÊвисшиститеÊсаÊпостъпилиÊнаÊработаÊкатоÊучители,ÊказаÊминистърÊПенов. 

ВръзкатаÊ междуÊ среднотоÊ иÊ висшетоÊ образованиеÊ същоÊ беÊ средÊ въпросите,Ê коитоÊ бяхаÊ
повдигнатиÊпоÊвремеÊнаÊ срещата,Ê кактоÊиÊвъзможносттаÊ заÊпродължаванеÊнаÊ сътрудничествотоÊ
междуÊМОНÊиÊорганизациитеÊнаÊматематиците. 
 
 
Източник 
https://mon.bg/ 
 

 

УчителиÊщеÊучастватÊвÊработнитеÊгрупиÊзаÊпромениÊвÊ
нормативнатаÊуредба 
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БлизоÊ6ÊхилядиÊзаявленияÊзаÊдостъпÊдоÊобщественаÊинформацияÊсаÊподадени,ÊобработениÊилиÊсаÊвÊпроцесÊнаÊ
обработкаÊ вÊ законовияÊ срок,Ê наÊ електроннатаÊ платформаÊ https://pitay.government.bgÊ отÊ стартиранетоÊ ѝÊ презÊ
2019Êг.ÊдоÊмомента. 

ЧрезÊединната,Êпублична,ÊуебÊбазиранаÊинформационнаÊсистемаÊграждани,ÊюридическиÊлица,ÊпредставителиÊ
наÊ медиитеÊ могатÊ даÊ поискатÊ информацияÊ поÊ темиÊ отÊ компетентносттаÊ наÊ т.нар.Ê „задължениÊ субекти“Ê поÊ
ЗаконаÊ заÊ достъпÊ доÊ общественаÊ информацияÊ –Ê централниÊ иÊ териториалниÊ органиÊ наÊ власт,Ê вÊ т.ч.Ê
министерства,Ê агенции,Ê областни,Ê общинскиÊ иÊ районниÊ администрации,Ê специализираниÊ териториалниÊ
администрации. 

ШирокÊеÊтематичниятÊобхватÊнаÊтърсенатаÊинформацияÊ-ÊвÊнационаленÊилиÊлокаленÊмащаб.ÊСредÊинтереснитеÊ
питанияÊотÊпоследнитеÊ2ÊмесецаÊса:ÊколкоÊсаÊтежкитеÊпътно-транспортниÊпроизшествияÊпрезÊлетнияÊсезонÊпоÊ
области;ÊкакъвÊеÊобщиятÊбройÊморскиÊинцидентиÊнаÊплажоветеÊвÊрегионитеÊВарнаÊиÊБургас;ÊщеÊимаÊлиÊноваÊ
процедураÊзаÊконцесиониранеÊнаÊлетищеÊПловдив;ÊколкоÊсаÊподаденитеÊнаÊтел.Ê112ÊсигналиÊзаÊнарушенияÊотÊ
заведенияÊзаÊхранене;ÊколкоÊадминистративниÊнарушенияÊсаÊустановениÊзаÊнерегламентираноÊизхвърлянеÊнаÊ
боклукÊвÊобщинаÊВарна;ÊкоиÊсаÊпочетнитеÊконсулиÊнаÊчуждиÊдържавиÊуÊнасÊиÊнашиÊвÊчужбинаÊ–ÊвÊрамкитеÊнаÊ
международноÊ журналистическоÊ разследване;Ê каквиÊ средстваÊ заÊ представителниÊ иÊ протоколниÊ нуждиÊ саÊ
изразходваниÊ заÊ конкретенÊ периодÊ вÊ МинистерскияÊ съвет;Ê колкоÊ системиÊ заÊ измерванеÊ наÊ шумаÊ имаÊ наÊ
териториятаÊ наÊ столицата;Ê какваÊ еÊ програматаÊ наÊ СтоличнаÊ общинаÊ заÊ подкрепаÊ наÊ инвитроÊ процедурите;Ê
какъвÊеÊсъставътÊнаÊекипаÊзаÊотбелязванеÊнаÊЕвропейскатаÊгодинаÊнаÊмладежта. 

ПолученатаÊчрезÊплатформатаÊинформацияÊеÊпубличнаÊиÊможеÊдаÊсеÊизползваÊнеÊсамоÊотÊ заявителя,ÊноÊиÊотÊ
проявилиÊинтересÊдругиÊпотребителиÊ–ÊфизическиÊлица,Êфирми,ÊнаучниÊработници,Êжурналисти,ÊприÊстриктноÊ
спазванеÊнаÊизискваниятаÊнаÊЗаконаÊ заÊзащитаÊнаÊличнитеÊданни.ÊВÊсекцияÊ„Статистика“ÊнаÊплатформатаÊсеÊ
създаваÊновÊраздел,ÊкъдетоÊрегулярноÊщеÊбъдеÊпубликуванаÊобобщенаÊинформацияÊзаÊброяÊиÊпроблематикатаÊ
наÊпостъпилитеÊвъпросиÊиÊотговори. 

 

 
 
 
Източник:Êhttps://gov.bg/ 

5841ÊзаявленияÊсаÊподадениÊнаÊелектроннатаÊ
платформаÊзаÊдостъпÊдоÊобщественаÊинформация 
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СлужебнотоÊ правителствоÊ продължаваÊ даÊ работиÊ заÊ сигурносттаÊ вÊ доставкитеÊ наÊ енергияÊ наÊ
достъпниÊ цениÊ заÊ бизнесаÊ иÊ гражданите.Ê СамоÊ заÊ дваÊ месецаÊ успяхмеÊ даÊ постигнемÊ пълнаÊ
диверсификацияÊнаÊизточницитеÊиÊнаÊмаршрутитеÊнаÊприроденÊгазÊследÊстартаÊнаÊИнтерконектораÊ
Гърция-България.ÊТоваÊ заявиÊминистър-председателятÊГълъбÊДоневÊнаÊ срещаÊсÊпредставителиÊнаÊ
работодателскитеÊ организации.ÊВÊ срещатаÊ участвахаÊ вицепремиеритеÊХристоÊАлексиевÊиÊАтанасÊ
ПекановÊиÊминистритеÊРосицаÊВелкова,ÊНиколаÊСтояновÊиÊАлександърÊПулев. 
  
ПремиерътÊизразиÊнадежда,ÊчеÊпо-нискатаÊценаÊнаÊприроднияÊгазÊзаÊмесецÊоктомвриÊиÊнамаленитеÊ
цениÊ наÊ гориватаÊщеÊ окажатÊ влияниеÊ върхуÊ инфлационнитеÊ процесиÊ вÊ страната.Ê „ПродължавамеÊ
програматаÊ заÊ компенсацияÊ наÊ небитовитеÊ потребители,Ê работимÊ иÊ поÊ механизъм,Ê койтоÊ даÊ
гарантираÊ наÊ гражданитеÊ енергийнаÊ сигурностÊ презÊ следващитеÊ месеци“,Ê подчертаÊ министър-
председателят. 
  
ДоневÊ изтъкнаÊ предÊ работодателите,Ê чеÊ България,Ê ЕвропаÊ иÊ светътÊ сеÊ намиратÊ вÊ безпрецедентнаÊ
кризаÊвÊследствиеÊнаÊвойнатаÊвÊУкрайна,ÊкоятоÊеÊпричинаÊзаÊвисокитеÊцениÊнаÊенергоносителитеÊиÊ
първитеÊпризнациÊнаÊглобалнаÊрецесия.Ê„ВÊтозиÊконтекстÊеÊважноÊдаÊимамеÊадекватниÊплановеÊзаÊ
стабилностÊ иÊ развитиеÊ наÊ икономикатаÊ ни,Ê даÊ търсимÊ алтернативниÊ източнициÊ наÊ доставкиÊ иÊ заÊ
излизанеÊнаÊдопълнителниÊпазари,ÊизвънÊтрадиционните“,ÊказаÊДонев. 
  
ПремиерътÊ добави,Ê чеÊ кабинетътÊ работиÊ иÊ поÊ процесаÊ поÊ присъединяванетоÊ наÊ странатаÊ ниÊ къмÊ
ЕврозонатаÊ иÊ ОрганизациятаÊ заÊ икономическоÊ сътрудничествоÊ иÊ развитие.Ê ПриоритетÊ заÊ
служебнотоÊправителствоÊеÊподготовкатаÊнаÊзаконопроектите,ÊсвързаниÊсÊизпълнениетоÊнаÊПланаÊ
заÊ възстановяванеÊ иÊ устойчивост.Ê СÊ тезиÊ действияÊ БългарияÊ потвърждаваÊ предÊ европейскитеÊ сиÊ
партньориÊпозициятаÊсиÊнаÊстабилнаÊдържаваÊсÊпредвидимостÊвÊикономиката. 
  
ПредставителитеÊ наÊ работодателскитеÊ организацииÊ отбелязахаÊ добратаÊ комуникацияÊ съсÊ
служебнияÊ кабинет.Ê ВÊ ходаÊ наÊ срещатаÊ теÊ приветствахаÊ решениетоÊ наÊ правителствотоÊ заÊ
удължаванеÊнаÊпрограматаÊзаÊкомпенсацииÊнаÊбизнесаÊзарадиÊвисокитеÊцениÊнаÊелектроенергиятаÊ
доÊкраяÊнаÊ годината.ÊТеÊподчертаха,ÊчеÊ еÊизключителноÊважноÊдействиетоÊнаÊтазиÊмяркаÊдаÊбъдеÊ
продълженоÊиÊпрезÊследващатаÊгодина. 
  
ПремиерътÊ ДоневÊ отбеляза,Ê чеÊ вÊ работодателскитеÊ организацииÊ правителствотоÊ виждаÊ реаленÊ
корективÊнаÊсвоитеÊдействияÊиÊподчерта,ÊчеÊщеÊпродължиÊоткритияÊдиалогÊсÊтях. 

Източник:Êhttps://gov.bg/ 
 

ПремиерътÊДоневÊсеÊсрещнаÊсÊработодателскитеÊ
организации 
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OвладяванетоÊнаÊ„войнатаÊпоÊпътищата“ÊеÊеднаÊотÊзадачите,ÊсÊкоитоÊслужебниятÊкабинетÊсеÊзаеÊотÊ
самотоÊначалоÊнаÊмандата,ÊприпомниÊминистър-председателятÊГълъбÊДоневÊприÊоткриванетоÊнаÊ
НационалнотоÊсъвещаниеÊнаÊМВР.Ê„ВъвÊвойнатаÊнаÊпътяÊсеÊоглеждатÊтравмите,ÊсÊкоитоÊживеемÊ
катоÊ обществоÊ –Ê бедност,Ê корупция,Ê неграмотност“,Ê заявиÊ премиерътÊ ДоневÊ иÊ добави,Ê чеÊ отÊ
всичкиÊнасÊкатоÊобществоÊзависиÊдаÊсеÊсправимÊсÊтоваÊсериозноÊпредизвикателство.ÊПоÊдумитеÊ
муÊусещанетоÊзаÊбезнаказаностÊнаÊпътяÊиÊлипсатаÊнаÊотговорностÊкъмÊсобственияÊживотÊиÊживотаÊ
иÊздраветоÊнаÊдругитеÊучастнициÊвÊдвижениетоÊтрябваÊдаÊсеÊпревъзпитават.Ê„ВÊтазиÊзадачаÊвсекиÊеÊ
ценен.ÊРазчитамÊнаÊдобрияÊпримерÊнаÊвсекиÊотÊВас“,ÊобърнаÊсеÊпремиерътÊДоневÊкъмÊучастницитеÊ
вÊНационалнотоÊсъвещание. 
Министър-председателятÊакцентираÊвърхуÊуспешнотоÊизпълнениеÊнаÊзадачите,ÊкоитоÊМВРÊимашеÊ
поÊорганизациятаÊиÊподготовкатаÊнаÊчестниÊиÊсвободниÊпарламентарниÊизбори.ÊПремиерътÊГълъбÊ
ДоневÊпоздравиÊслужителитеÊнаÊредаÊзаÊосуетенитеÊиÊразкритиÊсхемиÊзаÊ„купуванеÊнаÊгласове“.Ê
ПоÊдумитеÊмуÊвÊизминалитеÊдваÊмесецаÊтеÊкатегоричноÊсаÊдоказали,ÊчеÊдаÊследвашÊзаконаÊвÊиметоÊ
наÊобщественияÊинтересÊнеÊеÊизключениеÊзаÊсистематаÊнаÊМВР,ÊаÊправило. 
ПремиерътÊДоневÊотбелязаÊсериознитеÊнаследениÊпроблеми,ÊсÊкоитоÊслужебнотоÊправителствоÊсеÊ
наложиÊдаÊсеÊсправя,ÊкатоÊдадеÊпримерÊсÊнеобходимосттаÊотÊзасиленÊконтролÊсрещуÊнелегалнияÊ
мигрантскиÊ натискÊ иÊ отÊ подобряванеÊ наÊ охранатаÊ наÊ границатаÊ ни.Ê Министър-председателятÊ
посочиÊположителнитеÊрезултати,ÊпостигнатиÊпоÊтемата,ÊкатоÊнапомни,ÊчеÊнадеждниятÊграниченÊ
контролÊ еÊ гарантÊ неÊ самоÊ заÊ националнатаÊ сигурностÊ наÊ странатаÊ ни,Ê ноÊ иÊ заÊ изпълнениеÊ наÊ
ангажиментитеÊнаÊБългарияÊкатоÊвъншнаÊграницаÊнаÊЕС.ÊПремиерътÊГълъбÊДоневÊпосочиÊоще,ÊчеÊ
ефективнотоÊ реализиранеÊ наÊ тезиÊ задълженияÊ еÊ изключителноÊ важноÊ заÊ присъединяванетоÊ наÊ
БългарияÊкъмÊШенгенскотоÊпространство. 
 
 
 
 
 
  
 
Източник:Êhttps://gov.bg/ 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

ПремиерътÊГълъбÊДонев:ÊВъвÊвойнатаÊнаÊпътяÊсеÊ
оглеждатÊтравмите,ÊсÊкоитоÊживеемÊкатоÊобществоÊ–Ê

бедност,Êкорупция,Êнеграмотност 
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ЩеÊвземемÊрешение,ÊсÊкоетоÊчастиÊотÊграничнияÊпунктÊ„КапитанÊАндреево“ÊщеÊпридобиятÊстатутÊ
наÊ стратегическиÊ обектÊ отÊ значениеÊ заÊ националнатаÊ сигурност.Ê ЦелтаÊ еÊ яснаÊ –Ê даÊ върнемÊ
сигурносттаÊ иÊ качествотоÊ наÊ контролаÊ наÊ стоките,Ê коитоÊ влизатÊ вÊ ЕвропейскияÊ съюз,Ê заявиÊ
министър-председателятÊ ГълъбÊ ДоневÊ вÊ началотоÊ наÊ редовнотоÊ правителственоÊ заседание.Ê
ПремиерътÊ подчерта,Ê чеÊ кабинетътÊ нямаÊ даÊ допуснеÊ българскатаÊ граница,Ê коятоÊ еÊ външнаÊ заÊ
ЕвропейскияÊсъюз,ÊдаÊсеÊизползваÊзаÊвътрешнополитическаÊупотреба.ÊКатегоричниÊсме,ÊчеÊмястотоÊ
наÊБългарияÊеÊвÊШенгенскотоÊпространство,ÊпосочиÊДонев.ÊМинистър-председателятÊприпомни,ÊчеÊ
мандатътÊнаÊслужебнотоÊправителствоÊеÊзапочналÊименноÊсÊинформацияÊзаÊпроблемиÊпоÊконтролаÊ
наÊживотниÊиÊстоки,ÊкоитоÊвлизатÊвÊЕвропейскияÊсъюзÊпрезÊграничнияÊконтроленÊпунктÊ„КапитанÊ
Андреево“.ÊДнесÊсеÊпредприематÊнужнитеÊдействияÊзаÊрешаванеÊнаÊказуса. 
  
ПремиерътÊ отправиÊ поздравлениеÊ къмÊ всичкиÊ учениÊ уÊ насÊ поÊ поводÊ днешнотоÊ тържественоÊ
отбелязванеÊ наÊ 153-годишнинатаÊ отÊ създаванетоÊ наÊ БългарскатаÊ академияÊ наÊ науките.Ê ДоневÊ
посочи,Ê чеÊ наÊ 12Ê октомвриÊ 1869Ê г.Ê вÊ БраилаÊ еÊ учреденоÊ БългарскотоÊ книжовноÊ дружествоÊ иÊ
припомниÊдумите,ÊсÊкоитоÊзапочваÊпървиятÊбройÊнаÊ„ПериодическоÊсписание“:Ê„БезÊнаукаÊнародитеÊ
неÊмогатÊ даÊ направятÊ нитоÊ крачкаÊ напредÊ вÊ развитиетоÊ иÊ усъвършенстванетоÊ си.ÊНеÊмогатÊ даÊ сеÊ
сдобиятÊсÊдоброÊиÊкачественоÊбъдеще.ÊДаÊценимÊиÊследвамеÊидеитеÊнаÊхоратаÊнаÊзнанието,ÊтеÊвечеÊ
знаятÊкаквоÊниÊпредстоиÊвÊбъдещето“. 
 

 
 

Източник:Êhttps://gov.bg/ 

ПремиерътÊДонев:ÊЧастиÊотÊграничнияÊпунктÊ„КапитанÊ
Андреево“ÊщеÊпридобиятÊстатутÊнаÊстратегическиÊобектÊ

отÊзначениеÊзаÊнационалнатаÊсигурност 
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„СлужебнотоÊправителствоÊзаслуженоÊсиÊспечелиÊоценкатаÊнаÊправителствоÊнаÊдействието.ÊТоваÊ
еÊоценка,ÊкоятоÊполучавамеÊиÊотÊвътрешните,ÊиÊотÊмеждународнитеÊпартньори.ÊЗаÊменÊеÊважно,ÊчеÊ
заÊ краткоÊ времеÊ успяхмеÊ даÊ извадимÊ държаватаÊ отÊ режимаÊ наÊ пауза“.Ê ТоваÊ заявиÊ министър-
председателятÊГълъбÊДоневÊвÊначалотоÊнаÊредовнотоÊзаседаниеÊнаÊМинистерскияÊсъвет. 
  
ПремиерътÊ акцентира,Ê чеÊ целиятÊ пакетÊ съсÊ законопроектиÊ заÊ второтоÊ плащанеÊ поÊ ПланаÊ заÊ
възстановяванеÊиÊустойчивостÊеÊподготвен.ÊДнесÊщеÊбъдатÊразгледаниÊощеÊдваÊзаконопроектаÊ–Ê
законопроектаÊ заÊ изменениеÊ иÊ допълнениеÊ наÊ ЗаконаÊ заÊ правнатаÊ помощÊ иÊ законопроектаÊ заÊ
изменениеÊ иÊ допълнениеÊ наÊ ЗаконаÊ заÊ биологичнотоÊ разнообразие.Ê ВнасянетоÊ имÊ обачеÊ вÊ
парламентаÊ зависиÊ отÊ избораÊ наÊ председателÊ наÊ 48-отоÊНС.Ê „БългарскитеÊ гражданиÊ очакватÊ даÊ
видятÊ конкретниÊ действияÊ вÊ НароднотоÊ събраниеÊ поÊ финализиранеÊ наÊ работатаÊ поÊ
законопроектите,Ê свързаниÊ сÊ вторияÊ траншÊ отÊ паритеÊ отÊ ЕКÊ поÊ ПланаÊ заÊ възстановяванеÊ иÊ
устойчивост“,ÊподчертаÊГълъбÊДонев. 
  
Министър-председателятÊбеÊкатегоричен,ÊчеÊхоратаÊискатÊдаÊживеятÊвÊдобреÊуреденаÊдържава,ÊаÊ
неÊ даÊ бъдатÊ свидетелиÊ наÊ политическиÊ спектакли.Ê ПоÊ думитеÊ товаÊ еÊ видноÊ отÊ резултатитеÊ отÊ
последнитеÊизбори,Ê споредÊкоитоÊтези,ÊкоитоÊнеÊподкрепятÊникого,ÊсаÊнаÊпътÊдаÊпрескочатÊ4%.Ê
„ПризивътÊниÊеÊ заÊработаÊиÊотговорностÊиÊзаÊбългарскитеÊграждани,ÊкоитоÊнеÊсаÊпредставениÊвÊ
парламента“,ÊдопълниÊпремиерътÊДонев. 
 
 
 
 
 
Източник:Êhttps://gov.b 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

ПремиерътÊДонев:ÊКатоÊправителствоÊнаÊдействиетоÊ
успяхмеÊдаÊизвадимÊдържаватаÊотÊрежимÊнаÊпауза 
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КомисиятаÊприветстваÊприеманетоÊотÊСъветаÊнаÊосмиÊпакетÊстрогиÊсанкцииÊсрещуÊРусияÊзарадиÊ
агресиятаÊѝÊсрещуÊУкрайна.ÊТозиÊпакет,ÊтясноÊкоординиранÊсÊмеждународнитеÊпартньори,ÊеÊвÊ
отговорÊнаÊпродължаващатаÊескалацияÊотÊстранаÊнаÊРусияÊиÊнаÊнезаконнатаÊѝÊвойнаÊсрещуÊ
Украйна,ÊвключителноÊчрезÊнезаконноÊанексиранеÊнаÊукраинскаÊтериторияÊвъзÊосноваÊнаÊ
фиктивниÊ„референдуми“,ÊмобилизиранеÊнаÊдопълнителниÊвойскиÊиÊотправянеÊнаÊ
недвусмислениÊядрениÊзаплахи. 

СÊтозиÊпакетÊЕСÊвъвеждаÊновиÊзабраниÊзаÊвносÊвÊразмерÊнаÊ7Êмлрд.Êевро,ÊсÊкоетоÊщеÊсеÊнамалятÊ
приходитеÊнаÊРусия.ÊДопълнителноÊсеÊограничаваÊиÊизносът,ÊкоетоÊщеÊлишиÊвоенно-
промишленияÊкомплексÊнаÊКремълÊотÊощеÊвъзловиÊкомпонентиÊиÊтехнологии,ÊаÊрускатаÊ
икономикаÊ–ÊотÊевропейскиÊуслугиÊиÊекспертенÊопит.ÊОсвенÊтоваÊсанкциитеÊщеÊлишатÊрускатаÊ
армияÊиÊдоставчицитеÊѝÊотÊощеÊповечеÊспецифичниÊстокиÊиÊоборудване,ÊнеобходимиÊзаÊ
воюванетоÊнаÊукраинскаÊтеритория.ÊСÊпакетаÊсеÊпоставяÊиÊнеобходиматаÊправнаÊосноваÊзаÊ
въвежданетоÊна предвиденияÊотÊГ-7ÊтаванÊнаÊценитеÊнаÊнефта. 

По-конкретноÊтозиÊпакетÊсъдържа: 

НовиÊименаÊвÊсписъка 

ПодÊсанкцииÊпопадатÊощеÊфизическиÊиÊюридическиÊлица.ÊТукÊспадатÊлица,ÊзамесениÊвÊрускатаÊ
окупация,ÊнезаконнатаÊанексияÊиÊфиктивнитеÊ„референдуми“ÊвÊокупиранитеÊтериторииÊвÊ
донецка,Êлуганска,ÊхерсонскаÊиÊзапорожскаÊобласт,ÊкактоÊиÊфизическиÊиÊюридическиÊлицаÊотÊ
отбранителнияÊсекторÊ–ÊвисокопоставениÊиÊвоенниÊслужители,ÊаÊиÊдружества,ÊосигуряващиÊ
подкрепаÊнаÊрускитеÊвъоръжениÊсили.ÊЕСÊпродължаваÊсъщоÊтакаÊдаÊсанкционираÊлицата,ÊкоитоÊ
разпространяватÊдезинформацияÊзаÊвойната.  

ОграничителнитеÊмеркиÊнаÊЕСÊсаÊнасочениÊсрещуÊвъзловиÊуправленскиÊфигури,Êолигарси,Ê
висшиÊвоенниÊслужителиÊиÊпропагандисти,ÊотговорниÊзаÊнакърняванетоÊнаÊтериториалнатаÊ
цялостÊнаÊУкрайна. 

РазширяванеÊнаÊобхватаÊнаÊограничениятаÊсÊвключванеÊнаÊхерсонскаÊиÊзапорожскаÊобласт 

ВÊ отговорÊ наÊ признаванетоÊ наÊ неконтролиранитеÊ отÊ украинскотоÊ правителствоÊ територииÊ вÊ
донецкаÊ иÊ луганскаÊ областÊ иÊ разпорежданетоÊ заÊ нахлуванеÊ вÊ тяхÊ наÊ рускитеÊ въоръжениÊ сили,Ê
географскиятÊ обхватÊ наÊ ограничителнитеÊ меркиÊ беÊ разширенÊ иÊ вечеÊ включваÊ всичкиÊ
неконтролираниÊ отÊ украинскотоÊ правителствоÊ територииÊ вÊ донецка,Ê луганска,Ê херсонскаÊ иÊ
запорожскаÊобласт. 
 
Източник:Êhttps://ec.europa.eu/ 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 
 

Украйна:ÊЕСÊсъгласуваÊосмиÊпакетÊсанкцииÊсрещуÊРусия 
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НаÊвисокоÊравнищеÊвÊБрюксел,ÊБелгия,ÊКомисиятаÊдаваÊначалоÊна КултуратаÊдвижиÊЕвропа —Ê
своятаÊноваÊпостояннаÊсхемаÊзаÊмобилностÊнаÊтворциÊиÊкултурниÊдейци,ÊиÊобявяваÊпърваÊпоканаÊ
заÊиндивидуалнаÊмобилност.ÊСÊобщÊбюджетÊвÊразмерÊнаÊ21ÊмилионаÊевроÊпоÊпрограматаÊ
„ТворческаÊЕвропа“ÊзаÊтригодишенÊпериодÊ(2022—2025 г.)Ê„КултуратаÊдвижиÊЕвропа“ÊсеÊ
превръщаÊвÊнай-голяматаÊевропейскаÊсхемаÊзаÊмобилностÊнаÊтворциÊиÊкултурниÊдейци,ÊнасоченаÊ
къмÊвсичкиÊдържавиÊпоÊ„ТворческаÊЕвропа“ÊиÊвсичкиÊсектори,ÊобхванатиÊотÊнаправлениеÊ
„Култура“ÊнаÊпрограмата. 

ВÊпрояватаÊщеÊучастватÊпредставителиÊнаÊинституциитеÊнаÊЕС,ÊзаинтересованиÊстраниÊиÊ
организацииÊотÊсектораÊнаÊкултурата.Ê„КултуратаÊдвижиÊЕвропа“ÊеÊотговорÊнаÊналежащитеÊ
потребностиÊнаÊкултурнитеÊиÊтворческитеÊсекториÊотÊвъзможностиÊзаÊприобщаващаÊиÊ
устойчиваÊмобилностÊсъсÊзасиленоÊвниманиеÊкъмÊновитеÊтворци. 

КомисарятÊпоÊвъпроситеÊнаÊиновациите,ÊнаучнитеÊизследвания,Êкултурата,ÊобразованиетоÊиÊ
младежтаÊМария Габриел заяви: СъсÊсхематаÊ„КултуратаÊдвижиÊЕвропа“ÊКомисиятаÊ
проправяÊпътяÊзаÊбъдещетоÊнаÊкултурнитеÊиÊтворческитеÊсектори.ÊТяÊсъщоÊтакаÊпредлагаÊпо
-добриÊвъзможностиÊнаÊновитеÊтворциÊиÊкултурниÊдейциÊдаÊподобряватÊумениятаÊсиÊиÊ
връзкитеÊсиÊсÊевропейскиÊпартньори.ÊСхематаÊеÊизразÊнаÊфакта,ÊчеÊобменътÊчрезÊмобилностÊ
допринасяÊзаÊоформянетоÊнаÊнастоящетоÊниÊиÊвлияеÊвърхуÊбъдещетоÊнаÊнашитеÊ
взаимносвързаниÊобщности.ÊТяÊсвързваÊмобилносттаÊсÊустойчивосттаÊиÊприобщаването,Ê
насърчаваниÊсÊЕвропейскияÊзеленÊпакт. 

„КултуратаÊдвижиÊЕвропа“ÊщеÊсеÊосъществяваÊотÊГьоте-институтÊотÊиметоÊнаÊКомисиятаÊиÊ
включваÊдвеÊдействия:ÊдействиеÊзаÊиндивидуалнаÊмобилностÊиÊдействиеÊзаÊтворческиÊпрестои.Ê
ЧрезÊбезвъзмездниÊсредстваÊзаÊмобилностÊщеÊсеÊпредоставиÊвъзможностÊнаÊоколоÊ7000ÊтворциÊиÊ
културниÊдейциÊдаÊотидатÊвÊчужбина,ÊвÊЕСÊиÊизвънÊнего,ÊсÊцелÊпрофесионалноÊразвитиеÊилиÊ
международноÊсътрудничество,ÊдаÊучастватÊвÊтворческиÊпрестоиÊилиÊдаÊприематÊтворциÊиÊ
културниÊдейци.ÊДействиетоÊзаÊтворческиÊпрестоиÊщеÊзапочнеÊвÊначалотоÊнаÊ2023 г. 

ПърватаÊ поканаÊ заÊ индивидуалнаÊ мобилностÊ еÊ насоченаÊ къмÊ творцитеÊ иÊ културнитеÊ дейци,Ê
работещиÊ вÊ следнитеÊ сектори:Ê архитектура,Ê културноÊ наследство,Ê дизайн,Ê моденÊ дизайн,Ê
литературенÊпревод,Êмузика,ÊвизуалниÊизкустваÊиÊсценичниÊизкуства.ÊКандидатитеÊтрябваÊдаÊсаÊ
отÊ държави,Ê участващиÊ вÊ програматаÊ „ТворческаÊ Европа“,Ê иÊ даÊ планиратÊ даÊ отидатÊ вÊ другаÊ
държаваÊпоÊ„ТворческаÊЕвропа“ÊзаÊпериодÊотÊ7ÊдоÊ60ÊдниÊзаÊотделниÊтворциÊиÊотÊ7ÊдоÊ21ÊдниÊзаÊ
групиÊотÊхораÊ(отÊ2ÊдоÊ5Êдуши). 
 
Източник:Êhttps://ec.europa.eu/ 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

„КултуратаÊдвижиÊЕвропа“:Êнай-голяматаÊсхемаÊнаÊЕСÊзаÊ
мобилностÊпредоставяÊновиÊвъзможностиÊнаÊтворцитеÊиÊ

културнитеÊдейци 
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КактоÊбешеÊобявеноÊотÊпредседателяÊУрсула фонÊдерÊЛайен в речтаÊѝÊзаÊсъстояниетоÊнаÊСъюзаÊ
презÊ2022Êг.,ÊднесÊКомисиятаÊприеÊофициалнотоÊси предложение 2023Êг.ÊдаÊбъдеÊобявенаÊзаÊ
ЕвропейскаÊгодинаÊнаÊуменията. 

ЕкологичниятÊиÊцифровиятÊпреходÊразкриватÊновиÊвъзможностиÊзаÊхоратаÊиÊикономикатаÊнаÊЕС.Ê
НаличиетоÊнаÊподходящиÊуменияÊдаваÊвъзможностÊнаÊхоратаÊуспешноÊдаÊсеÊадаптиратÊспрямоÊ
променитеÊнаÊпазараÊнаÊтрудаÊиÊдаÊучастватÊпълноценноÊвÊобществотоÊиÊдемократичнияÊживот.ÊТоваÊ
щеÊгарантира,ÊчеÊникойÊнямаÊдаÊизостанеÊиÊчеÊикономическотоÊвъзстановяване,ÊкактоÊиÊ
екологичниятÊиÊцифровиятÊпреход,ÊщеÊсаÊсоциалноÊсправедливи.ÊНаличиетоÊнаÊработнаÊсилаÊсÊ
търсениÊуменияÊсъщоÊдопринасяÊзаÊустойчивÊрастеж,ÊводиÊдоÊповечеÊиновацииÊиÊподобряваÊ
конкурентоспособносттаÊнаÊдружествата. 

ПонастоящемÊобачеÊповечеÊотÊтриÊчетвъртиÊотÊдружестватаÊвÊЕСÊсъобщаватÊзаÊтрудностиÊприÊ
намиранетоÊнаÊработнициÊсÊнеобходимитеÊумения,ÊаÊпоследнитеÊданниÊнаÊЕвростатÊсочат,ÊчеÊсамоÊ
37 %ÊотÊвъзрастнитеÊредовноÊпреминаватÊобучения. ИндексътÊзаÊнавлизанетоÊнаÊцифровитеÊ
технологииÊвÊикономикатаÊиÊобществото показва,ÊчеÊ4ÊотÊвсекиÊ10ÊвъзрастниÊиÊвсякоÊтретоÊлице,Ê
коетоÊработиÊвÊЕвропа,ÊнеÊпритежаватÊосновниÊцифровиÊумения.ÊОсвенÊтоваÊощеÊпрезÊ2021 г.Ê28Ê
професииÊвÊсектори,ÊвариращиÊотÊстроителствоÊиÊздравеопазванеÊдоÊинженерствоÊиÊИТ,ÊсаÊ
изпитвалиÊнедостигÊнаÊкадри,ÊкоетоÊпоказваÊнарастващоÊтърсенеÊкактоÊнаÊвисококвалифицирани,Ê
такаÊиÊнаÊнискоквалифицираниÊработници.ÊНалицеÊеÊсъщоÊтакаÊслабоÊприсъствиеÊнаÊженитеÊвÊ
професиитеÊиÊобразованието,ÊсвързаниÊсÊтехнологиите,ÊкатоÊсамоÊ1ÊотÊ6ÊспециалистиÊвÊобласттаÊнаÊ
ИТÊиÊ1ÊотÊ3ÊзавършилиÊвисшеÊобразованиеÊвÊобласттаÊнаÊнауките,Êтехнологиите,ÊинженернитеÊнаукиÊ
иÊматематикатаÊсаÊжени. 

ЗаÊдаÊсеÊнасърчиÊученетоÊпрезÊцелияÊживот,ÊдържавитеÊчленкиÊодобрихаÊсоциалнитеÊцелиÊнаÊЕСÊзаÊ
2030 г.,ÊспоредÊкоитоÊнай-малкоÊ60 %ÊотÊвъзрастнитеÊследваÊдаÊучастватÊвÊобучениеÊвсякаÊгодина,Ê
катоÊвечеÊпредставихаÊсвояÊнационаленÊприносÊзаÊпостиганетоÊнаÊтазиÊцел.ÊТоваÊеÊважноÊиÊзаÊ
постиганеÊнаÊцелтаÊзаÊравнищеÊнаÊзаетостÊотÊнай-малкоÊ78 %ÊдоÊ2030 г.ÊВ ЦифровияÊкомпасÊзаÊ
2030 г. сеÊопределяÊцелтаÊнаÊЕСÊдоÊ2030 г.Êнай-малкоÊ80 %ÊотÊвсичкиÊвъзрастниÊдаÊпритежаватÊпонеÊ
основниÊцифровиÊумения,ÊаÊвÊЕСÊдаÊимаÊ20ÊмилионаÊзаетиÊспециалистиÊвÊобласттаÊнаÊИКТ,ÊиÊповечеÊ
жениÊдаÊбъдатÊнасърчаваниÊдаÊзаематÊтакиваÊработниÊместа. 

https://ec.europa.eu/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 
 

КомисиятаÊзапочваÊработаÊпоÊЕвропейскатаÊгодинаÊнаÊ
уменията 
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КомисиятаÊпубликува Насоки заÊучителитеÊиÊпреподавателитеÊвÊначалнитеÊиÊсреднитеÊучилищаÊ
относноÊначинитеÊзаÊсправянеÊсÊдезинформациятаÊиÊнасърчаванеÊнаÊцифроватаÊграмотностÊвÊ
технитеÊкласниÊстаи.ÊНасокитеÊпредоставятÊпрактическаÊподкрепаÊнаÊучителитеÊиÊ
преподавателитеÊиÊвключватÊопределенияÊнаÊтехническиÊпонятия,ÊупражненияÊвÊкласоветеÊиÊ
начиниÊзаÊнасърчаванеÊнаÊздравословниÊонлайнÊнавици.ÊТозиÊнаборÊотÊинструментиÊобхващаÊтриÊ
основниÊтеми:ÊизгражданеÊнаÊцифроваÊграмотност,ÊборбаÊсÊдезинформацията,ÊкактоÊиÊанализÊиÊ
оценкаÊнаÊцифроватаÊграмотност. 

ПонастоящемÊвÊЕвропаÊвсекиÊтретиÊ13-годишенÊученикÊнеÊразполагаÊсÊосновниÊцифровиÊумения,Ê
когатоÊеÊтестванÊпряко,ÊаÊспоредÊОИСРÊсамоÊмалкоÊнадÊполовинатаÊотÊ15-годишнитеÊвÊЕСÊ
съобщават,ÊчеÊучатÊкакÊдаÊоткриватÊдалиÊдаденаÊинформацияÊеÊсубективнаÊилиÊпристрастна.Ê
СледователноÊеÊналицеÊяснаÊнеобходимостÊотÊзасилванеÊнаÊролятаÊнаÊобразованиетоÊиÊобучениетоÊ
вÊборбатаÊсÊдезинформациятаÊиÊнасърчаванетоÊнаÊцифроватаÊиÊмедийнатаÊграмотност.ÊТоваÊщеÊ
повишиÊустойчивосттаÊиÊвъзможносттаÊзаÊпо-ефективнаÊборбаÊсÊвъздействиетоÊнаÊ
дезинформацията,ÊразпространяванаÊонлайн. 

КомисарятÊпоÊвъпроситеÊнаÊиновациите,ÊнаучнитеÊизследвания,Êкултурата,ÊобразованиетоÊиÊ
младежтаÊМария Габриел заяви: НастоящитеÊнасокиÊпредставляватÊпрактическиÊ
инструментариумÊзаÊучителиÊиÊпреподаватели.ÊТеÊщеÊпредоставятÊнаÊучителитеÊзнаниятаÊиÊ
инструментите,ÊотÊкоитоÊсеÊнуждаят,ÊзаÊдаÊпреподаватÊнаÊмладитеÊхораÊкакÊдаÊсеÊ
ориентиратÊвÊцифровияÊсвят.ÊДориÊучителÊсÊникакъвÊилиÊмалъкÊпредишенÊопитÊвÊобласттаÊнаÊ
цифровотоÊобразованиеÊвечеÊщеÊможеÊефективноÊдаÊобясниÊнаÊученицитеÊкакÊдаÊразпознаватÊ
дезинформацията.ÊУбеденаÊсъм,ÊчеÊтезиÊнасокиÊщеÊдоведатÊдоÊпромянаÊзаÊмнозина. 

КомисарятÊпоÊвъпроситеÊнаÊвътрешнияÊпазарÊТиери Бретон добави: УчителитеÊиÊ
преподавателитеÊсаÊедниÊотÊнай-важнитеÊмоделиÊзаÊподражаниеÊзаÊмладитеÊхораÊиÊеÊотÊ
решаващоÊзначениеÊтеÊдаÊбъдатÊобучени,ÊзаÊдаÊимÊпомагатÊдаÊразличаватÊновинитеÊотÊ
дезинформацията.ÊСÊтезиÊновиÊнасокиÊиÊноватаÊстратегияÊзаÊпо-добърÊинтернетÊзаÊдецатаÊсеÊ
стремимÊдаÊулеснимÊнасърчаванетоÊнаÊумениятаÊзаÊцифроваÊграмотностÊотÊраннаÊвъзрастÊвÊ
училищатаÊвÊЕвропа. 

КомисиятаÊщеÊпродължиÊдаÊинвестираÊвÊтазиÊкаузаÊчрез годишнатаÊработнаÊпрограмаÊнаÊ
„Еразъм+“ÊзаÊ2023 г.,ÊкоятоÊщеÊосигуриÊфинансиранеÊзаÊширокомащабниÊпроекти,ÊориентираниÊ
къмÊбъдещето,ÊсÊакцентÊвърхуÊобучениетоÊнаÊучителитеÊиÊразработванетоÊнаÊучебниÊпрограмиÊзаÊ
борбаÊсÊдезинформациятаÊиÊнасърчаванеÊнаÊцифроватаÊграмотност.Ê 

https://ec.europa.eu/ 

 

ниеÊнаÊенергийнияÊсъюзÊ 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

КомисиятаÊзасилваÊдействиятаÊзаÊборбаÊсÊ
дезинформациятаÊиÊнасърчаванеÊнаÊцифроватаÊ

грамотностÊсредÊмладитеÊхора 
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СъвместнотоÊпредприятиеÊзаÊевропейскиÊвисокопроизводителниÊизчислителниÊтехнологииÊ(СПÊ
EuroHPC)ÊобявиÊизбранитеÊшестÊобекта,ÊкоитоÊщеÊприематÊпървитеÊевропейскиÊквантовиÊ
компютри:ÊтеÊсеÊнамиратÊвÊЧехия,ÊГермания,ÊИспания,ÊФранция,ÊИталияÊиÊПолша.ÊНаÊмястоÊтеÊщеÊ
бъдатÊинтегрираниÊвÊсъществуващиÊсуперкомпютриÊиÊщеÊобразуватÊширокаÊмрежаÊвÊцялаÊЕвропа.Ê
ОбщитеÊпланираниÊинвестицииÊвъзлизатÊнаÊнадÊ100Êмлн.Êевро,ÊполовинатаÊотÊкоитоÊидватÊотÊЕС,Ê
аÊдругатаÊполовинаÊ—ÊотÊ17-теÊдържави,ÊучастващиÊвÊСПÊEuroHPC.ÊПромишленосттаÊиÊ
изследователиÊотÊакадемичнитеÊсредиÊотÊвсякаÊчастÊнаÊЕвропаÊщеÊиматÊдостъпÊдоÊтезиÊшестÊ
квантовиÊкомпютъра,ÊкоитоÊстъпватÊнаÊнай-съвременниÊевропейскиÊтехнологии. 

НовитеÊквантовиÊкомпютриÊщеÊотговорятÊиÊнаÊнарастващотоÊтърсенеÊнаÊпотенциалниÊновиÊуслугиÊ
иÊквантовиÊизчислителниÊтехнологииÊотÊстранаÊнаÊевропейскатаÊпромишленостÊиÊакадемичнитеÊ
среди.ÊТеÊщеÊбъдатÊвÊсъстояниеÊдаÊрешаватÊсложниÊзадачиÊвÊразнообразниÊобластиÊкатоÊ
здравеопазване,ÊизменениеÊнаÊклимата,ÊлогистикаÊилиÊенергопотреблениеÊвÊрамкитеÊнаÊчасове,ÊаÊ
неÊзаÊмесециÊиÊгодини,ÊкакъвтоÊеÊслучаятÊсÊднешнитеÊсистеми,ÊкатоÊсъщевременноÊщеÊконсумиратÊ
многоÊпо-малкоÊенергия. 

Маргрете Вестегер,ÊизпълнителенÊзаместник-председателÊсÊресорÊ„Европа,ÊподготвенаÊзаÊ
цифроватаÊера“,Êзаяви: „ЕтоÊпримерÊзаÊистинскиÊевропейскиÊпроект.ÊСÊобединениÊресурсиÊиÊ
познанияÊможемÊдаÊповедемÊвÊобласт,ÊкоятоÊеÊотÊсъщественоÊзначениеÊзаÊбъдещетоÊнаÊнашетоÊ
цифровоÊобщество.ÊТоваÊщеÊподкрепиÊиÊусилиятаÊниÊвÊборбатаÊсÊизменениетоÊнаÊклимата.Ê
СтаваÊдумаÊсъщоÊтакаÊзаÊважнаÊстъпкаÊкъмÊосъществяванеÊнаÊконцепциятаÊзаÊвнедряванеÊвÊ
ЕвропаÊнаÊобщодостъпнаÊинфраструктураÊнаÊсветовноÊравнищеÊзаÊсуперкомпютриÊиÊквантовиÊ
изчислителниÊтехнологии.“ 

НовитеÊквантовиÊкомпютриÊсеÊочакваÊдаÊбъдатÊнаÊразположениеÊвÊшесттеÊгорепосочениÊобектаÊ
презÊвторатаÊполовинаÊнаÊ2023 г.ÊТеÊщеÊподдържатÊширокÊспектърÊотÊприложенияÊсÊпромишлено,Ê
научноÊиÊобщественоÊзначениеÊзаÊЕвропа: 

· многоÊпо-бързоÊиÊефикасноÊразработванеÊнаÊновиÊлекарстваÊблагодарениеÊнаÊразработванетоÊ
наÊ„цифровÊблизнак“ÊнаÊчовешкотоÊтяло,ÊвърхуÊкойтоÊдаÊсеÊпровеждатÊнапримерÊвиртуалниÊ
изпитванияÊнаÊлекарства; 

· решаванеÊнаÊсложниÊлогистичниÊпроблемиÊиÊпроблемиÊсÊпланирането,ÊкоетоÊщеÊспестиÊнаÊ
дружестватаÊвремеÊиÊгориво; 

· разработванеÊиÊизпитванеÊвъвÊвиртуалнаÊсредаÊнаÊновиÊматериали,ÊкатоÊполимериÊзаÊсамолети,Ê
каталитичниÊпреобразувателиÊзаÊавтомобили,ÊфотоелементиÊилиÊсвръхпроводнициÊприÊстайнаÊ
температура,ÊкоитоÊбихаÊмоглиÊдаÊакумулиратÊенергияÊзаÊнеопределенÊпериодÊотÊвреме. 

ТезиÊновиÊквантовиÊкомпютриÊпредставляватÊстъпкаÊкъмÊпостиганеÊнаÊцелитеÊвÊнашияÊпланÊ
за цифровотоÊдесетилетие —ÊдаÊразполагамеÊсÊпървияÊсиÊкомпютърÊсÊквантовоÊускоряванеÊдоÊ
2025 г.,ÊкактоÊиÊсÊавангардниÊквантовиÊспособностиÊдоÊ2030 г. 

СтаваÊ думаÊ заÊ изцялоÊ европейскаÊ инициатива:Ê тезиÊ машиниÊ щеÊ бъдатÊ сÊ изцялоÊ европейскиÊ
хардуерÊ иÊ софтуерÊ иÊ щеÊ ползватÊ европейскиÊ технологии,Ê разработениÊ благодарениеÊ наÊ
финансираниÊ отÊ ЕСÊ инициативиÊ вÊ областтаÊ наÊ квантовитеÊ технологии,Ê националниÊ
научноизследователскиÊпрограмиÊиÊчастниÊинвестиции. 
 
https://ec.europa.eu/ 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ  ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

ЕСÊвнедряваÊпърватаÊквантоваÊтехнологияÊвÊшестÊ
обектаÊвÊцялаÊЕвропа 
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ЕвропейскатаÊкомисияÊприеÊпреразгледано съобщениеÊотносноÊправилатаÊзаÊдържавнаÊпомощÊзаÊ
научниÊизследвания,ÊразвойнаÊдейностÊиÊиновации („РамкаÊзаÊНИРДИÊотÊ2022 г.“),ÊвÊкоетоÊсеÊ
определятÊправилата,ÊсъгласноÊкоитоÊдържавитеÊчленкиÊмогатÊдаÊпредоставятÊдържавнаÊпомощÊ
наÊпредприятиятаÊзаÊдейности,ÊсвързаниÊсÊНИРДИ,ÊкатоÊсъщевременноÊгарантиратÊеднаквиÊ
условияÊнаÊконкуренция.ÊРамкатаÊзаÊНИРДИÊотÊ2022 г.,ÊкоятоÊдопринасяÊзаÊстратегическитеÊцелиÊ
наÊЕС,ÊсвързаниÊс екологичния и цифровия преход,ÊвлезеÊвÊсилаÊднес. 

ИзпълнителниятÊзаместник-председателÊнаÊЕвропейскатаÊкомисияÊМаргрете Вестегер,ÊкоятоÊ
отговаряÊзаÊполитикатаÊвÊобласттаÊнаÊконкуренцията,Êзаяви: ПриетатаÊднесÊпреразгледанаÊрамкаÊ
заÊдържавнаÊпомощÊщеÊулесниÊдържавитеÊчленкиÊприÊподпомаганетоÊнаÊнаучнитеÊизследвания,Ê
развойнатаÊдейностÊиÊиновациите,ÊвключителноÊотÊстранаÊнаÊмалкитеÊиÊсреднитеÊ
предприятия,ÊкатоÊсъщевременноÊщеÊгарантира,ÊчеÊвъзможнитеÊнарушенияÊнаÊконкуренциятаÊ
саÊсведениÊдоÊминимум. ЦеленасоченитеÊпромени,ÊвъведениÊвÊнашитеÊправила,ÊщеÊподпомогнатÊ
екологичнияÊиÊцифровияÊпреходÊнаÊЕвропаÊчрезÊулесняванеÊнаÊпублично-частнитеÊинвестицииÊвÊ
авангардниÊиновацииÊиÊнаучниÊизследвания,ÊкактоÊиÊвÊинфраструктуриÊзаÊизпитванеÊиÊ
експериментиране. 

ПреразгледанатаÊрамкаÊзаÊНИРДИ 

ПриетатаÊднесÊрамкаÊзаÊНИРДИÊотÊ2022 г.ÊеÊвÊрезултатÊна оценката наÊсъществуващитеÊправила,Ê
започналаÊпрезÊ2019 г.ÊкатоÊчастÊот проверкатаÊзаÊпригодностÊнаÊдържавнатаÊпомощ.ÊКомисиятаÊ
същоÊ такаÊ проведеÊ обширни консултации сÊ всичкиÊ заинтересованиÊ страниÊ поÊ предложенияÊ
преработенÊ текстÊ наÊ съобщението.Ê ТоваÊ включвашеÊ приносÊ отÊ странаÊ наÊ държавитеÊ членки,Ê
стопанскиÊ иÊ научноизследователскиÊ асоциации,Ê групиÊ поÊ интересиÊ иÊ дружества,Ê НПОÊ иÊ
граждани. 
 
ВÊ същотоÊ времеÊ вÊ рамкатаÊ заÊ НИРДИÊ отÊ 2022 г.Ê са запазениÊ предпазнитеÊ мерки,Ê заÊ даÊ сеÊ
гарантира,ÊчеÊпомощтаÊеÊограниченаÊдоÊнеобходимотоÊиÊнеÊводиÊдоÊнеоправданоÊнарушаванеÊнаÊ
конкуренцията.Ê 
 
https://ec.europa.eu/ 
 
 
 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ  ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

ДържавнаÊпомощ:ÊКомисиятаÊприемаÊпреразгледанатаÊ
рамкаÊзаÊдържавнаÊпомощÊзаÊнаучниÊизследвания,Ê

развойнаÊдейностÊиÊиновации 
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НАСЕЛЕНИЕÊВÊОБЛАСТÊЯМБОЛÊКЪМÊ7ÊСЕПТЕМВРИÊ2021ÊГОДИНА 

ОкончателниÊданни 

 

ОтÊ 7Ê септемвриÊ доÊ 10Ê октомвриÊ 2021Ê г.Ê сеÊ проведеÊ 18-тоÊ преброяванеÊ наÊ населениетоÊ иÊжилищнияÊ
фондÊ вÊ България.Ê ПравимÊ преброяванияÊ наÊ всекиÊ десетÊ години,Ê заÊ даÊ предоставимÊ детайлнаÊ картинаÊ наÊ
населениетоÊиÊусловията,ÊприÊкоитоÊживее,ÊиÊмакарÊтоваÊдаÊеÊснимкаÊкъмÊопределенÊмомент,ÊтяÊпоказваÊкакÊсеÊ
изменямеÊпрезÊдесетилетиятаÊмеждуÊпреброяванията. 

 

БройÊиÊприрастÊнаÊнаселението 

 

НаселениетоÊвÊобластÊЯмболÊкъмÊ7ÊсептемвриÊ2021Êг.ÊеÊ109Ê693.ÊЖенитеÊсаÊ56Ê318Ê(51.3%),ÊаÊмъжетеÊ53Ê
375Ê(48.7%),ÊилиÊнаÊ1000ÊжениÊсеÊпадатÊ948Êмъже. 

 

Фиг.Ê1.ÊНаселениеÊвÊобластÊЯмболÊпоÊгодиниÊнаÊпреброяванията 

презÊпериодаÊ1934Ê-Ê2021Êгодина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Най-голяматаÊобщинаÊвÊобласттаÊеÊЯмбол,ÊсÊнаселениеÊ61 766,ÊследванаÊотÊобщинаÊТунджаÊ(21 167).Ê
Най-малкатаÊобщинаÊвÊобластÊЯмболÊеÊБолярово.ÊНаселениетоÊкъмÊ7ÊсептемвриÊ2021г.ÊеÊ3 118Êдуши. 
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Фиг.Ê2.ÊНаселениеÊвÊобластÊЯмболÊпоÊобщиниÊкъмÊ7ÊсептемвриÊ2021Êгодина 

 
 

 

 

 

ВÊпериодаÊмеждуÊпоследнитеÊдвеÊпреброяванияÊнаселениетоÊнаÊобласттаÊеÊнамалялоÊсÊ21Ê754Êдуши,Ê
илиÊсÊ16.5%.Ê 

Факторите,Ê коитоÊ оказватÊ влияниеÊ върхуÊ брояÊ наÊ населениетоÊ наÊ областта,Ê саÊ естественотоÊ
движениеÊ(ражданияÊиÊумирания)ÊиÊвъншнатаÊмиграция. 
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Фиг.Ê3.ÊПрирастÊнаÊнаселениетоÊвÊобластÊЯмболÊмеждуÊпреброяванията 

 
 

 

 

НамалениетоÊнаÊнаселениетоÊвÊрезултатÊнаÊотрицателнияÊестественÊприрастÊеÊ-Ê11Êхил.,ÊилиÊ50.9%ÊотÊ
общотоÊ намаление.Ê ЕстествениятÊ прирастÊ заÊ всичкиÊ годиниÊ отÊ периодаÊ междуÊ преброяваниятаÊ презÊ 2011Ê иÊ
2021Êг.ÊеÊотрицателен,ÊкатоÊнай-голямоÊеÊнамалениетоÊнаÊброяÊнаÊнаселениетоÊпрезÊ2021ÊгодинаÊ(-1Ê679Êдуши). 

ОстаналитеÊ49.1%ÊотÊнамалениетоÊсеÊдължатÊнаÊвъншнатаÊмиграция,ÊилиÊброятÊнаÊлицата,ÊнапусналиÊ
областтаÊпрезÊпериодаÊ2011Ê-Ê2021ÊгодинаÊ(11Êхил.Êдуши). 

ТериториалноÊразпределениеÊнаÊнаселението 

ТериториалнотоÊ разпределениеÊ наÊ населениетоÊ сеÊ определяÊ кактоÊ отÊ неговотоÊ естественоÊ движениеÊ
(ражданияÊиÊумирания)ÊиÊвъншнатаÊмиграция,ÊтакаÊиÊотÊвътрешнатаÊмиграцияÊиÊпроменитеÊвÊадминистративно
-териториалнотоÊустройствоÊнаÊобластта. 

КъмÊ 7Ê септемвриÊ 2021Ê г.Ê населенитеÊ местаÊ вÊ областтаÊ саÊ 109,Ê отÊ коитоÊ 4Ê градаÊ иÊ 
105Êсела.ÊВÊградоветеÊживеятÊ76Ê726Êдуши,ÊилиÊ69.9%,ÊаÊвÊселатаÊ-Ê32Ê967Êдуши,ÊилиÊ30.1%ÊотÊнаселениетоÊнаÊ
областта. 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ РЕГИОНАЛНИÊСТАТИСТИКИ БРОЙÊ9,ÊСЕПТЕМВРИÊ2022 

    



 

 ОбластнаÊадминистрацияÊЯмбол 
www.yambol.government.bg 29 

 

РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 
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ВÊпериодаÊмеждуÊдветеÊпреброяванияÊнаселениетоÊвÊградоветеÊеÊнамалялоÊсÊ14Ê891Êдуши.,ÊилиÊсÊ
16.3%,ÊаÊвÊселатаÊсÊ6Ê863ÊдушиÊ(17.2%). 

Фиг.Ê4.ÊОтносителенÊдялÊнаÊнаселениетоÊвÊградоветеÊиÊселатаÊнаÊобластÊЯмболÊ 

поÊгодиниÊнаÊпреброявания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СÊ населениеÊ надÊ 1000Ê душиÊ саÊ осемÊ селаÊ вÊ областтаÊ -Ê Кукорево,Ê Зимница,Ê Тенево,Ê Веселиново,Ê

Бояджик,ÊБезмер,ÊРозаÊиÊЗавой.ÊНай-ÊмалкиятÊградÊеÊБоляровоÊсÊнаселениеÊ1Ê029,ÊаÊнай-голямотоÊселоÊеÊ
КукоревоÊ-ÊсÊнаселениеÊ1Ê515Êлица. 

Най-голямÊеÊброятÊнаÊнаселенитеÊместаÊсÊнаселениеÊотÊ1ÊдоÊ199ÊдушиÊ-Ê52. 

ИÊ вÊ петтеÊ общиниÊ населениетоÊ намаляваÊ спрямоÊ предходнотоÊ преброяване,Ê катоÊ най-голямоÊ еÊ
относителнотоÊнамалениеÊвÊобщинаÊБоляровоÊ-Ê25.0%,ÊаÊнай-малкоÊвÊобщинаÊТунджаÊ-Ê12.4%. 

ГъстотатаÊнаÊнаселениетоÊпоÊобщиниÊварираÊотÊ4.7ÊдушиÊнаÊкв.Êкм.ÊзаÊобщинаÊБоляровоÊдоÊ681.3Ê
душиÊнаÊкв.Êкм.ÊвÊобщинаÊЯмбол. 
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Фиг.Ê5.ÊГъстотаÊнаÊнаселениетоÊвÊобластÊЯмболÊпоÊобщини 

къмÊ7ÊсептемвриÊ2021Êгодина 

 

 

Възраст 

КъмÊ7ÊсептемвриÊ2021Êг.ÊнаселениетоÊнаÊ65ÊиÊповечеÊнавършениÊгодиниÊеÊ28Ê913Êдуши,ÊилиÊ26.4%ÊотÊ
населениетоÊнаÊобластта.ÊСпрямоÊпредходнотоÊпреброяванеÊнаселениетоÊвÊтазиÊвъзрастоваÊгрупаÊсеÊувеличаваÊ
сÊ1Ê338,ÊилиÊсÊ4.9%. 

НаселениетоÊвъвÊвъзрастоватаÊгрупаÊ15Ê-Ê64ÊнавършениÊгодиниÊеÊ64Ê296Êдуши,ÊилиÊ58.6%.ÊСпрямоÊ2011Ê
намаляваÊсÊ21Ê491,ÊилиÊсÊ25.1% . 

ДелътÊнаÊнай-младотоÊнаселениеÊ сеÊ увеличаваÊ отÊ 13.8%ÊпрезÊ 2011Ê г.Ê наÊ 15.0%ÊотÊ общотоÊнаселениеÊ
презÊ2021Êг.,ÊноÊабсолютниятÊбройÊнаÊнаселениетоÊвъвÊвъзрастоватаÊгрупаÊ0Ê-Ê14ÊÊнамаляваÊотÊ18Ê085ÊдушиÊпрезÊ
2011Êг.ÊнаÊ16 484Êдуши.ÊпрезÊ2021Êг.,ÊилиÊсÊ8.9%.Ê 
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Фиг.Ê6.ÊВъзрастоваÊструктураÊнаÊнаселениетоÊвÊобластÊЯмбол 

къмÊ7ÊсептемвриÊ2021Êгодина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-високÊ еÊ делътÊ наÊ младотоÊ населениеÊ вÊ общинаÊ СтралджаÊ (19.6%),Ê аÊ най-нисъкÊ -Ê вÊ общинаÊ
БоляровоÊ(12.6%). 

ОбщиятÊкоефициентÊнаÊ възрастоваÊ зависимост,Ê изчисленÊ поÊ данниÊ отÊПреброяванеÊ 2021,Ê eÊ
70.6.ÊЗаÊсравнениеÊпрезÊ2011Êг.ÊтоваÊсъотношениеÊеÊбилоÊ53.2,ÊилиÊувеличениетоÊнаÊтежесттаÊнаÊлицатаÊвÊ
активнаÊвъзрастÊпродължаваÊдаÊрасте.Ê 

ОбщиятÊкоефициентÊнаÊвъзрастоваÊзависимостÊеÊнай-благоприятенÊвÊобщинаÊЯмболÊ(62.9),ÊаÊнай-
неблагоприятенÊ-ÊвÊобщинаÊТунджаÊ(90.0). 

ВъзпроизводствотоÊнаÊтрудоспособнотоÊнаселениеÊсеÊхарактеризираÊнай-добреÊчрезÊкоефициентаÊ
наÊ демографскоÊ заместване,Ê койтоÊ показваÊ съотношениетоÊ междуÊ брояÊ наÊ влизащитеÊ вÊ
трудоспособнаÊвъзрастÊ(15Ê-Ê19Êг.)ÊиÊброяÊнаÊизлизащитеÊотÊтрудоспособнаÊвъзрастÊ(60Ê-Ê64Êг.).ÊПоÊданниÊотÊ
ПреброяванеÊ 2021Ê товаÊ съотношениеÊ еÊ 60.Ê ЗаÊ сравнениеÊ презÊ 2011Ê г.Ê всекиÊ 100Ê лица,Ê излизащиÊ отÊ
трудоспособнаÊвъзраст,ÊсаÊбилиÊзаместваниÊотÊ64ÊмладиÊхора. 
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ТоваÊ отношениеÊ еÊ най-благоприятноÊ вÊ общинаÊ СтралджаÊ (83),Ê аÊ най-неблагоприятноÊ -Ê вÊ общинитеÊ
ЕлховоÊиÊТунджаÊ(52). 

ТенденциятаÊ наÊ застаряванеÊ наÊ населениетоÊ водиÊ доÊ промениÊ иÊ вÊ неговатаÊ основнаÊ възрастоваÊ
структураÊ -Ê под,Ê въвÊиÊнадÊ трудоспособнаÊ възраст.ÊВлияниеÊ върхуÊ съвкупноститеÊнаÊнаселениетоÊвъвÊиÊнадÊ
трудоспособнаÊ възрастÊ оказватÊ кактоÊ застаряванетоÊ наÊ населението,Ê такаÊ иÊ законодателнитеÊ промениÊ приÊ
определянетоÊнаÊвъзрастовитеÊгранициÊзаÊпенсиониране.ÊЗаÊ2021Êг.ÊтезиÊгранициÊсаÊотÊ16ÊдоÊнавършванетоÊнаÊ
61ÊгодиниÊиÊ8ÊмесецаÊзаÊженитеÊиÊ64ÊгодиниÊиÊ4ÊмесецаÊзаÊмъжете.Ê 

НаселениетоÊ вÊ трудоспособнаÊ възрастÊ къмÊ 7Ê септемвриÊ 2021Ê г.Ê еÊ 60Ê хил.Ê души,Ê илиÊ 54.4%Ê отÊ
населениетоÊнаÊобластта.ÊМъжетеÊсаÊ32Êхил.,ÊаÊженитеÊ-Ê28Êхил.Ê 

НаселениетоÊнадÊтрудоспособнаÊвъзрастÊеÊ32Êхил.Êдуши,ÊилиÊ29.5%,ÊаÊподÊтрудоспособнаÊвъзрастÊ-Ê18Ê
хил.Êдуши,ÊилиÊ16.1%ÊотÊнаселениетоÊнаÊобластта. 

Фиг.Ê7.ÊОтносителенÊдялÊнаÊнаселениетоÊпод,ÊвъвÊиÊнадÊтрудоспособнаÊвъзраст 

ВÊобластÊЯмболÊпоÊобщиниÊкъмÊ7ÊсептемвриÊ2021Êгодина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВъзрастовитеÊгранициÊзаÊразпределениеÊнаÊнаселениетоÊпоÊкатегориитеÊпод,ÊвъвÊиÊнадÊтрудоспособнаÊвъзрастÊсаÊопределениÊсъгласноÊ
НаредбатаÊзаÊпенсиитеÊиÊосигурителнияÊстаж,ÊприетаÊсÊПостановлениеÊ№Ê30ÊнаÊМСÊ(ДВ,Êбр.Ê21/17.03.2000Êгодина). 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 

Гражданство 

ГражданствотоÊсеÊопределяÊкатоÊспецифичнаÊправнаÊвръзкаÊмеждуÊедноÊлицеÊиÊнеговатаÊдържава,Ê
придобитоÊпоÊрождениеÊилиÊчрезÊнатурализация,ÊнезависимоÊдалиÊтоваÊеÊстаналоÊпосредствомÊдекларация,Ê
поÊизбор,Êбрак,ÊилиÊдругÊначин,ÊвÊсъответствиеÊсÊнационалнотоÊзаконодателство. 

КъмÊ7ÊсептемвриÊ2021Êг.Ê99.2%ÊотÊнаселениетоÊнаÊобласттаÊеÊсÊбългарскоÊгражданство.ÊОтÊтяхÊ0.2%Ê
саÊсÊдвойноÊгражданствоÊ-ÊбългарскоÊиÊдруго.Ê 

ГражданитеÊ наÊ ЕвропейскияÊ съюз,Ê коитоÊ пребиваватÊ постоянноÊ вÊ областтаÊ саÊ 153,Ê илиÊ 0.1%Ê отÊ
населението.ÊПреобладаващатаÊчастÊотÊтяхÊсаÊгражданиÊнаÊГърция,ÊФранция,ÊГермания,ÊПолшаÊиÊИталия. 

СтранаÊнаÊраждане 

СтранатаÊнаÊражданеÊсеÊопределяÊкатоÊмястото,ÊкъдетоÊеÊобичайнотоÊместоживеенеÊнаÊмайкатаÊкъмÊ
моментаÊнаÊраждане,Êили,ÊакоÊнеÊеÊизвестно,Êмястото,ÊкъдетоÊсеÊеÊизвършилоÊраждането.Ê 

КъмÊ7ÊсептемвриÊ2021Êг.Ê98.4%ÊотÊлицатаÊсаÊродениÊнаÊтериториятаÊнаÊБългария.Ê 

НационалниятÊ статистическиÊ институтÊ щеÊ оповестяваÊ поетапноÊ резултатитеÊ отÊ ПреброяванеÊ наÊ
населениетоÊиÊжилищнияÊфондÊпрезÊ2021Êгодина.ÊГрафикътÊзаÊпубликуванеÊнаÊданнитеÊможеÊдаÊнамеритеÊ
вÊКалендарÊзаÊпубликуванеÊнаÊданнитеÊотÊПреброяванеÊ2021Ê|ÊНационаленÊстатистическиÊинститутÊ(nsi.bg).Ê
ОсновниÊданниÊотÊпреброяванетоÊщеÊбъдатÊпубликуваниÊвÊИнформационнаÊсистемаÊИНФОСТАТ,ÊкактоÊиÊ
щеÊ бъдатÊ предоставяниÊ поÊ заявкиÊ наÊ потребителиÊ вÊ съответствиеÊ съсÊ СписъкаÊ наÊ стандартнитеÊ
статистическиÊпоказателиÊиÊПравилникаÊзаÊпредоставянеÊнаÊстатистическиÊпродуктиÊиÊуслуги. 

 

ДЕЙНОСТÊНАÊМЕСТАТАÊЗАÊНАСТАНЯВАНЕ 

ВÊОБЛАСТÊЯМБОЛÊПРЕЗÊАВГУСТÊ2022ÊГОДИНА 

 

ПрезÊавгустÊ2022Êг.ÊвÊобластÊЯмболÊсаÊфункциониралиÊ20ÊместаÊзаÊнастаняванеÊсÊнадÊ10ÊлеглаÊ-Êхотели,Êмотели,ÊхижиÊиÊ
другиÊместаÊзаÊкраткосрочноÊнастаняване.ÊБроятÊнаÊстаитеÊвÊтяхÊеÊ393,ÊаÊнаÊлеглатаÊ-Ê704.ÊВÊсравнениеÊсÊавгустÊ2021Êг.ÊобщиятÊбройÊ
наÊместатаÊзаÊнастаняване,ÊфункциониралиÊпрезÊпериодаÊсеÊувеличаваÊсъсÊ17.6%,ÊаÊнаÊлеглатаÊ-ÊсÊ11.4%. 

ОбщиятÊбройÊнаÊнощувкитеÊвъвÊвсичкиÊместаÊзаÊнастаняване,ÊрегистрираниÊпрезÊавгустÊ2022Êг.,ÊеÊ4Ê001,ÊилиÊсÊ35.6%ÊповечеÊ
вÊсравнениеÊсъсÊсъщияÊмесецÊнаÊпредходнатаÊгодина. 

СÊнай-голямÊ относителенÊ дялÊ наÊ реализиранитеÊ нощувкиÊ вÊ местатаÊ заÊ настаняванеÊ отÊ чужденциÊпрезÊ августÊ 2022Ê г.Ê вÊ
областÊЯмболÊеÊРумънияÊ-Ê23.5%. 

ПренощувалитеÊлицаÊвÊместатаÊзаÊнастаняванеÊвÊобластÊЯмболÊпрезÊавгустÊ2022Êг.ÊсеÊувеличаватÊсÊ55.1%ÊвÊсравнениеÊсъсÊ
същияÊ месецÊ наÊ 2021Ê г.Ê иÊ достигатÊ 2Ê 271.Ê ТеÊ саÊ реализиралиÊ средноÊ поÊ 1.8Ê нощувки.Ê ПренощувалитеÊ българиÊ саÊ 1Ê 873,Ê аÊ
пренощувалитеÊчужденциÊ-Ê398.ÊБългарскитеÊгражданиÊсаÊреализиралиÊсредноÊпоÊ1.8Êнощувки,ÊаÊчуждитеÊ-ÊсредноÊпоÊ1.6Êнощувки. 

ОбщатаÊ заетостÊ наÊ леглатаÊ вÊ местатаÊ заÊ настаняванеÊ презÊ августÊ 2022Ê г.Ê еÊ 18.6%Ê иÊ вÊ сравнениеÊ съсÊ същияÊ месецÊ наÊ
предходнатаÊгодинаÊзаетосттаÊнаÊлеглатаÊсеÊувеличаваÊсÊ3.5ÊпроцентниÊпунктаÊ(фиг.1). 

 

Фиг.1.ÊЗаетостÊнаÊлеглатаÊвÊместатаÊзаÊнастаняванеÊвÊобластÊЯмболÊпоÊмесеци 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 
 

ПриходитеÊотÊнощувкиÊпрезÊавгустÊ2022Êг.ÊвÊобласттаÊдостигатÊ202Ê261,ÊилиÊсÊ52.4%ÊповечеÊвÊсравнениеÊсÊавгустÊ2021Êгодина.Ê
РегистрираноÊеÊувеличениеÊкактоÊвÊприходитеÊотÊбългарскиÊгражданиÊ-ÊсÊ65.6%,ÊтакаÊиÊотÊчуждиÊгражданиÊ-ÊсÊ9.2%Ê(фиг.Ê2). 

 

Фиг.2.ÊПриходиÊотÊнощувкиÊвÊместатаÊзаÊнастаняване 

вÊобластÊЯмболÊпоÊмесеци 

 

 

 

МетодологичниÊбележки 

 

ОтÊ 2012Ê г.Ê статистическотоÊ изследванеÊ наÊ дейносттаÊ наÊ местатаÊ заÊ настаняванеÊ сеÊ провеждаÊ месечноÊ вÊ съответствиеÊ сÊ
РегламентÊ№Ê692/2011ÊнаÊЕвропейскияÊпарламентÊиÊнаÊСъветаÊотносноÊевропейскатаÊстатистикаÊнаÊтуризмаÊиÊРегламентÊ№Ê1051/2011Ê
наÊ ЕвропейскатаÊ комисияÊ заÊ прилаганеÊ наÊ РегламентÊ №Ê 692/2011Ê наÊ ЕвропейскияÊ парламентÊ иÊ наÊ СъветаÊ относноÊ европейскатаÊ
статистикаÊнаÊтуризмаÊпоÊотношениеÊнаÊструктуратаÊнаÊотчетитеÊзаÊкачествотоÊиÊпредаванетоÊнаÊданните. 

ВÊнаблюдениетоÊсеÊвключватÊкатегоризиранитеÊхотели,ÊкъмпингиÊиÊдругиÊместаÊзаÊкраткосрочноÊнастаняванеÊсÊнадÊ10Êлегла,Ê
функциониралиÊпрезÊсъответнияÊотчетенÊпериод. 

ВÊпоказателяÊдругиÊместаÊзаÊкраткосрочноÊнастаняванеÊсаÊобхванатиÊвилниÊиÊтуристическиÊселища,Êхостели,ÊкъщиÊзаÊгости,Ê
бунгала,ÊпочивниÊдомове,Êхижи,ÊчастниÊквартириÊиÊапартаментиÊиÊдругиÊместаÊзаÊкраткосрочноÊнастаняване. 

ЛегладенонощияÊвÊексплоатацияÊеÊмаксималниятÊкапацитетÊнаÊразкрититеÊлеглаÊзаÊвсекиÊденÊотÊотчетнияÊмесец. 

ВÊ приходитеÊ отÊ нощувкиÊ вÊ местатаÊ заÊ настаняванеÊ саÊ включениÊ сумите,Ê заплатениÊ отÊ гостите,Ê безÊ стойносттаÊ наÊ
допълнителнитеÊуслуги. 

ПовeчеÊинформацияÊиÊданниÊзаÊместатаÊзаÊнастаняванеÊмогатÊдаÊбъдатÊнамерениÊнаÊинтернетÊстраницатаÊнаÊНСИÊнаÊследнияÊ
линк:Êhttp://www.nsi.bg/Туризъм. 
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КултуренÊкалендарÊнаÊобластÊЯмболÊпрезÊноемвриÊ2022Êг. 

Дата Място КултурнаÊ
проява 

Организатор/
и 

ЗаÊконтак-
ти 

 

01ÊноемвриÊÊ 
УчилищаÊ иÊ
детскиÊ гради-
ниÊ вÊ общинаÊ
ЕлховоÊ 

ДенÊ наÊ народнитеÊ
будителиÊ –Ê Орга-
низиранеÊ наÊ бесе-
диÊпоÊтематаÊиÊиз-
ложбиÊ 

ОбщинаÊЕлхово,ÊдиректориÊ
наÊучилищаÊиÊдетскиÊгради-

ниÊ 

ОбщинаÊЕлхово,Ê 

АлбенаÊДрагоеваÊ–Êмл.Ê
експертÊППХД 

тел.0478/88025Ê 

 

01ÊноемвриÊÊ 
ГрадÊЯмболÊ ТържественоÊотбе-

лязванеÊ наÊ ДеняÊ
наÊ народнитеÊ бу-
дителиÊ 

ОбщинаÊЯмбол 

НародноÊчиталищеÊ
„ТракийскаÊлира-2012“Ê 

yambol@yambol.bgÊ 

046/681Ê221 

trakiiska.lira.yambol@g
mail.cоm 

 

01ÊноемвриÊÊ 
ГрадÊЯмболÊ ЛитературноÊчете-

неÊ–ÊДенÊнаÊнарод-
нитеÊбудителиÊ 

ДружествоÊ наÊ писателитеÊ -Ê
ЯмболÊ 

jam_lib@yahoo.com 

ТенкоÊТенев 

0889955227 

07ÊноемвриÊ ГрадÊЯмболÊ 120ÊгодиниÊотÊ
рождениетоÊнаÊ
ПетърÊАджаровÊ 

ДружествоÊнаÊписателитеÊ-Ê
ЯмболÊ 

jam_lib@yahoo.com 

ТенкоÊТенев 

0889955227 

11ÊноемвриÊ ГрадÊЯмболÊ 104Ê годиниÊ отÊ
краяÊ наÊ ПърватаÊ
световнаÊ войнаÊ –Ê
ДенÊнаÊотворенитеÊ
вратиÊ 

МузейÊнаÊбойнатаÊславаÊ yambol.mbs@abv.bg  

13ÊноемвриÊ 
Ê 

ГрадÊЯмболÊ 70Ê годиниÊотÊ рож-
дениетоÊ наÊ ТоняÊ
БорисоваÊ 

ДружествоÊнаÊписателитеÊ–Ê
Ямбол 

РегионалнаÊбиблиотекаÊ
„Г.С.Раковски“Ê 

jam_lib@yahoo.com 

ТенкоÊТенев 

0889955227Ê 

16ÊноемвриÊ ГрадÊЯмболÊ 95Ê годиниÊотÊ рож-
дениетоÊнаÊпрофе-
сорÊ ВелкоÊ Вълка-
новÊ 

РегионалнаÊбиблиотекаÊ
„Г.С.Раковски“ÊÊ 

jam_lib@yahoo.com 

     

21ÊноемвриÊ ГрадÊЯмболÊ ДенÊнаÊХристиянс-
котоÊсемействоÊ 

ОбщинаÊЯмбол 

КИЦÊБезистенÊ 

yambol@yambol.bgÊ 

046/681221 

bezis-
ten.yambol@gmail.com 

046/610Ê066Ê 
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КултуренÊкалендарÊнаÊобластÊЯмболÊпрезÊноемвриÊ2022Êг. 

Дата Място Култур-
наÊпроя-
ва 

Организатор/
и 

ЗаÊконтак-
ти 

 

24ÊноемвриÊÊ 
ГрадÊЯмболÊ 95ÊгодиниÊотÊ

рождениетоÊ 

ПрофесорÊ МоскоÊ
МосковÊ 

РегионалнаÊбиблиотекаÊ
„Г.С.Раковски“Ê 

jam_lib@yahoo.com 

28ÊноемвриÊÊ ГрадÊЯмболÊ КонцертÊнаÊКаме-
ренÊ оркестърÊ
„Дианополис“Ê 

ОбщинаÊЯмбол 

КамеренÊоркестърÊ
„Дианополис“Ê 

yambol@yambol.bg 

046/681Ê221 

КрасимираÊСултанова 

0894485118Ê 

Ê 

Ê30ÊноемвриÊ 

ГрадÊЯмболÊ 95ÊгодиниÊотÊ
рождениетоÊнаÊ
професорÊд-рÊ

ИванÊПопивановÊ 

ДружествоÊнаÊписателитеÊ–Ê
Ямбол 

РегионалнаÊ библиотекаÊ
„Г.С.Раковски“Ê 

jam_lib@yahoo.com 

ТенкоÊТенев 

0889955227Ê 

30ÊноемвриÊ–Ê 

10ÊдекемвриÊ 

ГрадÊЯмболÊ „ПодайÊръкаÊ–Ê
спасиÊживот“Ê

традиционнаÊиз-
ложбаÊнаÊдетскиÊ

рисункиÊ 

ОбщинаÊЯмбол 

ХудожественаÊгалерияÊ
„ЖоржÊПапазов“Ê-ÊЯмболÊ 

yambol@yambol.bg 

046/681Ê221 

СтойкаÊЦинкова 

0889137258Ê 

ноемвриÊ градÊЯмболÊ ХороваÊсрещаÊсÊ
гостуващиÊхоро-
виÊсъставиÊотÊ

странатаÊ–ÊВъве-
дениеÊБогородич-

ноÊ 

ОбщинаÊЯмбол, 

НародноÊчиталищеÊ
„ТракийскаÊлира-2012“ 

КИЦÊБезистенÊ 

yambol@yambol.bgÊ 

046/681Ê221 

trakiiska.lira.yambol@g
mail.comÊ 

0878892088 

bezis-
ten.yambol@gmail.comÊ 

 

ноемвриÊ градÊЯмболÊ 140ÊгодиниÊотÊ
рождениетоÊинж.Ê
ЖекоÊГеоргиевÊ 

РегионалнаÊбиблиотекаÊ
„Г.С.Раковски“ 

jam_lib@yahoo.comÊ 

ноемвриÊ градÊЯмболÊ ТематичнаÊиз-
ложбаÊ 

ОбщинаÊЯмбол,ÊПредстави-
телствоÊСъюзÊнаÊбългарски-

теÊхудожнициÊ–ÊЯмбол 

yambol@yambol.bgÊ 

046/681Ê221 

ПетърÊТепсизов 

0877318261Ê 

ноемвриÊ градÊЯмболÊ „Абстрактно“Ê–Ê
фондоваÊизлож-

баÊ 

ХудожественаÊгалерияÊ
„ЖоржÊПапазов“Ê–ÊЯмбол 

КольоÊКостов 

0879286570Ê 



 

 

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 


