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„Финансовата подкрепа за 670 000 души с увреждания ще се увеличи с 22% през 2023 г. 
Повишаването й е продиктувано от решението на служебното правителство да повиши 
стойността на официалната линия на бедност в страната, която от 1 януари ще нарасне от 413 
лв. на 504 лв.“. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар 
Лазаров, който представи предприетите от служебния кабинет мерки в подкрепа на хората от 
уязвимите групи по време на днешния парламентарен блицконтрол. 
Конкретният размер на финансовата подкрепа за различните групи хора с увреждания се 
определя като процент от линията на бедност за съответната година. Например за хората с над 
90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за 
инвалидност ще достигне 287,28 лв.   
Министър Лазаров подчерта, че служебното правителство е предприело и мярка за увеличаване 
на броя на хората, които ползват целеви помощи за отопление. Очакванията са около 310 000 
хора и семейства да получат помощ от 623,55 лв., която е със 100 лв. повече в сравнение с 
предходния зимен сезон. Други 50 000 допълнително ще получат еднократна помощ от 400 лв.  
„С цел осигуряване на дърва на преференциални цени за нуждаещите от държавните горски 
стопанства подписахме споразумение с Министерството на земеделието и Агенцията за 
социално подпомагане“, припомни вицепремиерът Лазар Лазаров.  
Той добави, че Министерството на труда и социалната политика е стартирало Програмата за 
храни и основно материално подпомагане (2021-2027 г.), като по този начин е осигурена 
възможност общините да продължат да предоставят услугата „Топъл обяд“ на повече от 70 000 
души без прекъсване през зимните месеци.    
Министър Лазаров подчерта, че с внесения проект на закон за удължаване на действието на 
държавния бюджет от 2022 г. служебното правителство гарантира, че няма да се допусне 
намаляване на пенсии и нито едно социално плащане.  

. 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 

https://www.mlsp.government.bg 
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ВицепремиерътÊЛазаров:ÊФинансоватаÊподкрепаÊзаÊ
хоратаÊсÊуврежданияÊщеÊсеÊповишиÊсÊ22%ÊпрезÊ2023Êг. 



 

 

ПървитеÊшестÊобщиниÊ започнахаÊизпълнениетоÊнаÊдоговориÊпоÊмяркатаÊ „ГрижаÊвÊдома“,Ê
коятоÊ сеÊ финансираÊ поÊ ПрограмаÊ „РазвитиеÊ наÊ човешкитеÊ ресурси“Ê (2021-2027).Ê ТоваÊ
съобщиÊ заместник-министърътÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ НаталияÊ ЕфремоваÊ поÊ
времеÊнаÊонлайнÊИнформационенÊденÊсÊобщините,ÊкоитоÊсаÊконкретниÊбенефициентиÊпоÊ
мярката.Ê ВÊ събитиетоÊ сеÊ включихаÊ близоÊ 300Ê участници.Ê Чирпан,Ê Бойчиновци,Ê
Тополовград,Ê ВеликоÊ Търново,Ê СвищовÊ иÊ КостинбродÊ саÊ първитеÊ общини,Ê коитоÊ иматÊ
сключениÊ договориÊ поÊ новатаÊ програма.Ê „НаÊ практикаÊ тезиÊ общиниÊ вечеÊ могатÊ даÊ
стартиратÊ организациятаÊ поÊ управлениетоÊ наÊ договорите.Ê ОперацияÊ „ГрижаÊ вÊ дома“Ê еÊ
продължениеÊнаÊдобреÊизвестнатаÊмяркаÊ„ПатронажнаÊгрижа“,ÊзаявиÊНаталияÊЕфремова.  
ОчакваÊ сеÊ поÊ неяÊ околоÊ32Ê 000Ê възрастниÊ вÊ невъзможностÊ заÊ самообслужванеÊиÊ хораÊ сÊ
уврежданияÊдаÊполучатÊуслугиÊвÊдомашнаÊсреда.  

„ОчаквамеÊ всичкитеÊ 265Ê общиниÊ даÊ развиватÊ интегрираниÊ здравно-социалниÊ грижи.Ê
Вярвам,Ê чеÊ общините,Ê коитоÊ доÊ моментаÊ неÊ саÊ изпълнявалиÊ проектиÊ поÊ „ПатронажнаÊ
грижа“,Ê щеÊ придобиятÊ самочувствиеÊ иÊ увереност,Ê чеÊ могатÊ даÊ развиватÊ тезиÊ услуги“,Ê
коментираÊ Ефремова.Ê ТяÊ подчерта,Ê чеÊ вÊ операцияÊ „ГрижаÊ вÊ дома“Ê размерътÊ наÊ
компенсациятаÊнаÊединÊпотребителÊеÊпреизчисленÊвÊсравнениеÊсÊпредходнитеÊпроцедуриÊ
поÊ „ПатронажнаÊ грижа“.Ê КомпенсациятаÊ еÊ съобразенаÊ сÊ инфлационнитеÊ процесиÊ иÊ
НаредбаÊ заÊ стандартитеÊ заÊ заплащанеÊ наÊ трудаÊ наÊ служителите,Ê осъществяващиÊ
дейностиÊ поÊ предоставянеÊ наÊ социалниÊ услуги,Ê коитоÊ сеÊ финансиратÊ отÊ държавнияÊ
бюджет,Ê уточниÊ тя.Ê СтойносттаÊ наÊ компенсацияÊ заÊ единÊ потребителÊ вÊ рамкитеÊ наÊ 12Ê
месецаÊеÊ5Ê041Êлв.  

ОсновнатаÊ целÊ наÊмяркатаÊ „ГрижаÊ вÊ дома“Ê еÊ даÊ бъдатÊ осигурениÊ почасовиÊ интегрираниÊ
здравно-социалниÊ услугиÊ вÊ домашнаÊ средаÊ заÊ хораÊ сÊ уврежданияÊ иÊ възрастниÊ хораÊ вÊ
невъзможностÊзаÊсамообслужване,ÊвключителноÊпсихологическаÊподкрепа,ÊконсултацияÊсÊ
диетолог,ÊдоставкаÊнаÊхранаÊиÊпродуктиÊотÊпърваÊнеобходимост,ÊзакупениÊсъсÊсредстваÊнаÊ
потребителите.Ê ЕкипитеÊ наÊ „ГрижаÊ вÊ дома“Ê щеÊ съдействатÊ сÊ осигуряванеÊ наÊ
административниÊ иÊ битовиÊ услуги.ÊПоÊ проектитеÊщеÊ сеÊфинансираÊ транспортътÊ отÊ иÊ доÊ
домаÊнаÊпотребителите.ÊОсигурениÊсаÊобученияÊиÊсупервизияÊзаÊслужителите,ÊноÊсамоÊакоÊ
неÊсаÊпреминалиÊтакиваÊвÊпредишниÊпроектиÊпоÊ„ПатронажнаÊгрижа“.  

БюджетътÊнаÊоперациятаÊ„ГрижаÊвÊдома“ÊеÊвÊразмерÊнаÊ175Êмлн.Êлв.Ê„ВÊпрограменÊпериодÊ
2021-2027Êг.ÊимаÊразделениеÊнаÊрегионитеÊвÊБългария.ÊОбщинитеÊмогатÊдаÊкандидатстватÊ
вÊ партньорствоÊ сÊ другиÊ общини,Ê ноÊимаÊедноÊизискванеÊ–Ê общинитеÊотÊСеверозападнияÊ
регионÊ могатÊ даÊ кандидатстватÊ вÊ партньорствоÊ самоÊ сÊ общиниÊ отÊ тозиÊ регион.Ê НеÊ сеÊ
допускаÊпартньорствоÊмеждуÊобщиниÊотÊЮгозападнияÊрегион,Ê койтоÊеÊрайонÊвÊпреход,ÊсÊ
общиниÊ отÊ СеверозападнияÊ регион,Ê койтоÊ еÊ определенÊ заÊ районÊ вÊ развитие“,Ê обясниÊ
ДесиславаÊ Ушколова,Ê началникÊ отделÊ „ПланиранеÊ иÊ договаряне“Ê вÊ ГлавнаÊ дирекцияÊ
„ЕвропейскиÊ фондове,Ê международниÊ програмиÊ иÊ проекти“Ê вÊ МинистерствоÊ наÊ трудаÊ иÊ
социалнатаÊполитика.  

ПоÊвремеÊнаÊИнформационнияÊденÊобщинитеÊпредставителитеÊнаÊУправляващияÊорганÊнаÊ
ПРЧРÊ отговорихаÊ наÊ въпроси,Ê свързаниÊ сÊ възможноститеÊ заÊ наеманеÊ наÊ служителиÊ поÊ
проектаÊнаÊ8-часовÊработенÊден,ÊизползванеÊнаÊтранспортÊдоÊдомоветеÊнаÊпотребителите,Ê
правилаÊзаÊкомуникацияÊиÊинформацияÊпоÊпроекта,ÊотчитанеÊнаÊразходитеÊиÊдр. 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 
https://www.mlsp.government.bg 
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ПървитеÊшестÊобщиниÊзапочнахаÊизпълнениетоÊнаÊ
договориÊпоÊмяркатаÊ„ГрижаÊвÊдома“ÊпоÊПРЧРÊ(2021-

2027) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МинистерствотоÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊудължаваÊсрокаÊзаÊкандидатстванеÊзаÊ
ГодишнаÊнаградаÊ„СоциалноÊотговоренÊстратегическиÊмениджмънт“ÊдоÊ30ÊноемвриÊ2022Ê
г.ÊСÊнеяÊзаÊвтораÊгодинаÊщеÊбъдатÊотличениÊчастниÊработодатели,ÊадминистративниÊ
структуриÊиÊгражданскиÊорганизации,ÊкоитоÊприлагатÊпрозрачни,ÊсоциалноÊотговорниÊ
управленскиÊиÊбизнесÊпрактики. 

КонкурсътÊимаÊзаÊцелÊдаÊпопуляризираÊдобритеÊпримериÊвÊкорпоративнатаÊсоциалнаÊ
отговорностÊиÊдаÊнасърчиÊповечеÊработодателиÊдаÊинвестиратÊвÊсвоитеÊслужителиÊиÊдаÊ
сеÊангажиратÊсъсÊсоциалниÊкаузи,ÊкоитоÊповишаватÊкачествотоÊнаÊживотÊиÊподпомагатÊ
социалното,ÊикономическоÊиÊекологичноÊустойчивоÊразвитиеÊнаÊобществото. 

НаградатаÊщеÊсеÊвръчиÊвÊтриÊкатегорииÊ-ÊчовешкиÊресурси,ÊобществоÊиÊоколнаÊсреда.Ê
ПобедителитеÊщеÊбъдатÊотличениÊнаÊофициалнаÊцеремония,ÊкоятоÊщеÊсеÊсъстоиÊпрезÊ
декемвриÊ2022Êг.ÊвÊСофия. 

КандидатстванетоÊ сеÊ осъществяваÊ чрезÊ попълванеÊ наÊ формуляр,Ê койтоÊ можеÊ даÊ
изтеглитеÊ тук:Ê https://www.mlsp.government.bg/korporativna-sotsialna-otgovornostÊ иÊ даÊ
изпратитеÊнаÊадрес:ÊCSR_awards@mlsp.government.bg. 
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МТСПÊудължаваÊсрокаÊзаÊкандидатстванеÊзаÊГодишнаÊ
наградаÊ„СоциалноÊотговоренÊстратегическиÊ

мениджмънт“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПравителствотоÊприеÊПланÊзаÊдействиеÊвÊизпълнениеÊнаÊпрепоръкатаÊнаÊСъветаÊнаÊЕСÊ
заÊсъздаванеÊнаÊЕвропейскаÊгаранцияÊзаÊдететоÊ(2030).ÊДокументътÊвключваÊводещитеÊ
меркиÊзаÊнамаляванеÊнаÊбедносттаÊсредÊдецатаÊиÊнасърчаванеÊнаÊтяхнотоÊсоциалноÊ
включване.ÊПриоритетÊвÊизпълнениетоÊнаÊпланаÊеÊнамаляванетоÊнаÊброяÊнаÊдецатаÊвÊ
рискÊотÊбедностÊилиÊсоциалноÊизключванеÊдоÊ2030Êгодина. 

ВÊдокументаÊсаÊзаложениÊдейностиÊзаÊосигуряванеÊнаÊбезплатноÊобразование,Ê
здравеопазванеÊиÊдетскиÊгрижи,ÊкактоÊиÊзаÊдостъпÊдоÊподходящоÊжилищеÊиÊпълноценноÊ
хранене,ÊкатоÊвсичкиÊмеркиÊсаÊвÊунисонÊсÊЕвропейскатаÊгаранцияÊзаÊдетето.Ê
ФинансиранетоÊимÊщеÊбъдеÊподкрепеноÊсъсÊсредстваÊотÊдържавнияÊбюджетÊиÊ
европейскитеÊфондове. 

СÊ мерките,Ê коитоÊ щеÊ бъдатÊ финансираниÊ отÊ ЕвропейскияÊ социаленÊ фонд+Ê чрезÊ
ПрограмаÊ „РазвитиеÊнаÊчовешкитеÊресурси“ÊиÊПрограмаÊ„Образование“ÊзаÊпрограмнияÊ
периодÊ2021-2027Êг.,ÊщеÊбъдатÊобхванатиÊнадÊ200Ê000ÊдецаÊотÊуязвимиÊгрупи. 
 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 
https://www.mlsp.government.bg 
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ПриетÊеÊнационалниятÊпланÊзаÊизпълнениеÊнаÊ
ЕвропейскаÊгаранцияÊзаÊдететоÊ(2030) 
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НадÊ3,2Êмлн.Êлв.ÊдопълнителноÊщеÊбъдатÊнасочениÊкъмÊ
заетостÊнаÊхораÊсÊуврежданияÊиÊпродължителноÊ

безработни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НадÊ3,2Êмлн.Êлв.ÊпоÊНационалнияÊпланÊзаÊдействиеÊпоÊзаетосттаÊ(НПДЗ)ÊщеÊбъдатÊ
преразпределениÊкъмÊпрограмиÊиÊмеркиÊзаÊзаетостÊиÊобученияÊнаÊбезработниÊхораÊсÊ
увреждания,ÊпродължителноÊбезработниÊиÊхораÊвÊпредпенсионнаÊвъзраст.Ê
ПредложениетоÊнаÊМинистерствотоÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊзаÊпренасочванеÊнаÊ
финансовияÊресурсÊеÊподкрепеноÊотÊНационалнияÊсъветÊзаÊнасърчаванеÊнаÊзаетостта. 
БлизоÊ1,2Êмлн.Êлв.ÊдопълнителноÊщеÊбъдатÊнасочениÊкъмÊНационалнаÊпрограмаÊзаÊ
заетостÊиÊобучениеÊнаÊхораÊсÊтрайниÊуврежданияÊпорадиÊзасиленияÊинтересÊнаÊ
работодателите.ÊПрограматаÊосигуряваÊвъзможностÊзаÊтрудоваÊреализацияÊиÊ
двугодишнаÊзаетостÊзаÊбезработни ÊхораÊсÊувреждания. 

 
СÊнадÊ820Ê000Êлв.ÊщеÊбъдатÊувеличениÊсредстватаÊпоÊпрограматаÊ„ПомощÊзаÊ
пенсиониране“,Êкоято ÊпредлагаÊдългосрочнаÊсубсидиранаÊзаетостÊиÊеÊтърсенаÊнай-вечеÊ
вÊмалкитеÊнаселениÊместа.ÊДругиÊ700Ê894Êлв.ÊщеÊбъдатÊнасочениÊкъмÊнасърчителниÊ
меркиÊотÊЗаконаÊзаÊнасърчаванеÊнаÊзаетостта,ÊкъмÊкоитоÊимаÊзасиленÊинтересÊотÊстранаÊ
наÊработодателитеÊиÊнаÊбезработнитеÊлица. 

 
СÊблизоÊ500Ê000Êлв.ÊщеÊсеÊувеличиÊбюджетътÊнаÊпрограматаÊзаÊобучениеÊиÊзаетостÊнаÊ
продължителноÊбезработни.ÊТяхнотоÊактивиранеÊеÊчастÊотÊприоритетитеÊнаÊ
правителството,ÊноÊвъпрекиÊспадаÊвÊравнищетоÊнаÊбезработицата,ÊделътÊимÊ
продължаваÊдаÊбъдеÊ26,5%ÊотÊобщияÊбройÊрегистрираниÊбезработни.ÊПричинаÊзаÊ
преразпределениетоÊнаÊдопълнителниÊсредстваÊкъмÊпрограматаÊеÊвъзможносттаÊпоÊнеяÊ
даÊбъдатÊосигурениÊработнициÊзаÊпреодоляванеÊилиÊпревенцияÊнаÊаварийниÊситуации. 
ЗаÊпериодаÊянуари-септемвриÊ2022Êг.ÊпоÊпрограмиÊиÊмеркиÊпоÊНационалнияÊпланÊзаÊ
действиеÊпоÊзаетосттаÊеÊосигуренаÊработаÊзаÊ23Ê210Êбезработни.Ê9Ê161ÊдушиÊсаÊ
включениÊвÊобучения. 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 

Êhttps://www.mlsp.government.bg 
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ВицепремиерътÊ иÊ министърÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ ЛазарÊ ЛазаровÊ бешеÊ
отличенÊ сÊ почетнияÊ знакÊ наÊ ИкономическияÊ иÊ социаленÊ съветÊ (ИСС)Ê иÊ грамотаÊ заÊ
приносÊвÊнеговатаÊдейностÊиÊразвитиетоÊнаÊгражданскотоÊобществоÊвÊБългария.ÊПризътÊ
бешеÊвръченÊотÊпредседателяÊнаÊСъветаÊЗорницаÊРусиноваÊпоÊвремеÊнаÊднешнатаÊимÊ
срещаÊвÊМинистерствотоÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитика. 

ДваматаÊ изразихаÊ удовлетворениеÊ отÊ партньорствотоÊ междуÊ дветеÊ институцииÊ иÊ
обсъдихаÊ възможносттаÊ заÊ реализиранеÊ наÊ съвместниÊ инициативиÊ вÊ бъдеще.Ê
„БлагодаряÊ ВиÊ заÊ отличието.Ê Вярвам,Ê чеÊ сътрудничествотоÊ ниÊ заÊ намиранеÊ наÊ
успешнитеÊ иÊ работещиÊ решенияÊ заÊ усъвършенстванеÊ наÊ политикитеÊ вÊ сфератаÊ наÊ
труда,Ê заетосттаÊ иÊ социалнатаÊ закрилаÊ щеÊ продължатÊ иÊ вÊ бъдеще“,Ê казаÊ министърÊ
Лазаров.  

ТойÊ дадеÊ високаÊ оценкаÊ наÊ становищатаÊ наÊ ИССÊ вÊ сфератаÊ наÊ социалнатаÊ сфераÊ иÊ
подчертаÊ технияÊ приносÊ вÊ разработванетоÊ наÊ политикитеÊ наÊ МТСП.Ê СредÊ тяхÊ саÊ
анализътÊнаÊтемаÊ"АнализÊнаÊактуалнотоÊсъстояниеÊнаÊработнитеÊзаплатиÊвÊБългарияÊ-Ê
изводиÊиÊпрепоръки"ÊиÊстановищеÊзаÊобхватаÊиÊадекватносттаÊнаÊКодексаÊзаÊсоциалнаÊ
подкрепа. 

 

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

ВицепремиерътÊЛазаровÊбешеÊотличенÊсÊпочетнияÊзнакÊ
наÊИкономическияÊиÊсоциаленÊсъвет 
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ВсичкиÊ2Ê034Ê000ÊпенсионериÊщеÊполучатÊпоÊ70Êлв.ÊколеднаÊдобавка.ÊСуматаÊщеÊсеÊ
изплатиÊеднократноÊсÊпенсиитеÊзаÊдекември.ÊТоваÊсъобщихаÊвицепремиерътÊиÊ
министърÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊЛазарÊЛазаровÊиÊминистърътÊнаÊфинанситеÊ
РосицаÊВелковаÊнаÊбрифингÊследÊднешнотоÊзаседаниеÊнаÊМинистерскияÊсъвет.ÊЗаÊ
изплащанетоÊнаÊдобавкитеÊслужебнотоÊправителствоÊеÊосигурилоÊ142Êмлн.Êлв.ÊотÊ
икономииÊвÊразходнатаÊчастÊнаÊдържавнияÊбюджетÊзаÊ2022Êг.  

„РешениетоÊнаÊкабинетаÊпоказва,ÊчеÊсмеÊпоследователниÊвÊусилиятаÊсиÊзаÊподкрепаÊнаÊ
доходитеÊ наÊ населениетоÊ вÊ България.Ê ВÊ тазиÊ посокаÊ вечеÊ предприехмеÊ меркиÊ заÊ
увеличаванеÊнаÊпомощитеÊзаÊотопление,ÊпредоставянетоÊнаÊдопълнителниÊресурсиÊзаÊ
повишаванеÊнаÊброяÊнаÊподпомаганитеÊхораÊиÊсемействаÊпрезÊтозиÊотоплителенÊсезон,Ê
кактоÊ иÊ чрезÊ увеличаванеÊ линиятаÊ наÊ бедносттаÊ отÊ следващатаÊ годинаÊ сÊ 22%“,Ê
отбелязаÊ министърÊ Лазаров. 
 Ê   
ВÊ продължениеÊ наÊ политикатаÊ заÊ подкрепаÊ наÊ доходитеÊ съвместноÊ сÊ министъраÊ наÊ
финанситеÊРосицаÊВелковаÊщеÊстартирамеÊразговориÊсÊнационалноÊпредставителнитеÊ
организацииÊнаÊработодателитеÊиÊнаÊсиндикатитеÊпоÊотношениеÊнаÊвижданиятаÊимÊзаÊ
минималнатаÊработнаÊзаплатаÊзаÊ2023Êг.ÊПредвиждаÊсеÊсрещатаÊдаÊсеÊпроведеÊвÊкраяÊ
наÊнастоящатаÊседмица,ÊказаÊвицепремиерътÊЛазарÊЛазаров. 

 

 

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

 

 
 

НадÊ2Êмлн.ÊпенсионериÊщеÊполучатÊпоÊ70Êлв.ÊдобавкаÊзаÊ
Коледа 
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Зам.-министърÊМингов:ÊПланирамеÊ500Ê000ÊчовекаÊдаÊ
придобиятÊдигиталниÊуменияÊдоÊсредатаÊнаÊ2026Êг. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
МинистерствотоÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊ(МТСП)ÊпланираÊ500Ê000ÊбезработниÊ
иÊзаетиÊдаÊпридобиятÊдигиталниÊуменияÊдоÊсредатаÊнаÊ2026Êг.ÊсÊфинансиранеÊпоÊПланаÊ
заÊ възстановяванеÊ иÊ устойчивост.Ê ТоваÊ казаÊ заместник-министърътÊ наÊ трудаÊ иÊ
социалнатаÊполитикаÊЕмилÊМинговÊнаÊикономическиÊфорум,ÊорганизиранÊотÊГермано-
българскатаÊ индустриално-търговскаÊ камараÊ (ГБИТК)Ê наÊ  темаÊ „УстойчивоÊ
икономическоÊразвитие“.  

ВÊрамкитеÊнаÊпроектаÊМТСПÊщеÊразработиÊдигиталнаÊплатформаÊиÊелектронниÊресурсиÊ
заÊпровежданеÊнаÊонлайнÊкурсове.ÊПланираноÊеÊсъздаванетоÊнаÊ760ÊдигиталниÊклуба,Ê
коитоÊ даÊ разполагатÊ иÊ сÊ оборудванеÊ заÊ онлайнÊ обучениеÊ наÊ хораÊ вÊ неравностойноÊ
положение. 

Проф.Ê МинговÊ подчерта,Ê чеÊ повишаванетоÊ наÊ качествотоÊ наÊ работнатаÊ сила,Ê наÊ
дигиталнитеÊ уменияÊ наÊ хоратаÊ иÊ засиленотоÊ използванеÊ наÊ цифровитеÊ технологииÊ вÊ
процесаÊ наÊ обучениеÊ саÊ средÊ основнитеÊ приоритетиÊ наÊ националнатаÊ политикаÊ поÊ
заетостта.Ê „ВÊ тазиÊ връзкаÊ чрезÊПрограмаÊ „РазвитиеÊ наÊ човешкитеÊ ресурсиÊ 2021-2027Ê
ощеÊ 160Ê 000Ê човекаÊ щеÊ получатÊ специфичниÊ обученияÊ заÊ придобиванеÊ наÊ цифровиÊ
умения“,Ê казаÊ заместник-министърÊ Мингов.Ê ОколоÊ 100Ê 000Ê човека,Ê коитоÊ иматÊ
дигиталниÊумения,ÊноÊняматÊсертификат,ÊщеÊиматÊвъзможностÊдаÊгиÊсертифицират.  

ТойÊ изтъкна,Ê чеÊ „инвестиранетоÊ вÊ повишаванеÊ наÊ квалификациятаÊ иÊ
преквалификациятаÊнаÊработнатаÊсилаÊеÊключовÊприоритет,ÊнасоченÊкъмÊнасърчаванеÊ
наÊ приобщаващоÊвъзстановяванеÊиÊ подпомаганеÊнаÊцифровияÊиÊекологичнияÊпреход.Ê
ЧовешкиятÊ капиталÊ еÊ най-голямотоÊ богатствоÊ иÊ най-ценниятÊ ресурсÊ заÊ постиганеÊ наÊ
устойчивоÊ икономическоÊ развитие“. 
Заместник-министърÊЕмилÊМинговÊ посочи,Ê чеÊСтратегиятаÊ заÊ корпоративнаÊ социалнаÊ
отговорност,Ê разработенаÊ отÊ министерството,Ê същоÊ целиÊ даÊ насърчиÊ компаниитеÊ даÊ
подобряватÊусловиятаÊнаÊтрудÊиÊдаÊинвестиратÊвÊразвитиетоÊнаÊсвоитеÊслужители.ÊПоÊ
тозиÊначинÊфирмитеÊсеÊангажиратÊиÊсъсÊсоциалниÊкаузи,ÊкоитоÊповишаватÊкачествотоÊ
наÊживотÊиÊподпомагатÊсоциалното,ÊикономическоÊиÊекологичноÊустойчивоÊразвитие. 

ТойÊпризоваÊпредставителиÊнаÊкомпаниите,ÊучастващиÊвъвÊфорума,ÊзаÊпродължаванеÊ
наÊ сътрудничествотоÊ междуÊ държаватаÊ иÊ частнияÊ секторÊ заÊ повишаванеÊ маÊ
конкурентоспособносттаÊиÊустойчивосттаÊнаÊикономиката.Ê„НекаÊзаедноÊдаÊпродължимÊ
подкрепатаÊ наÊ меркитеÊ вÊ образованието,Ê умениятаÊ иÊ ученетоÊ презÊ целияÊ живот“,Ê
заключиÊзаместник-министърÊЕмилÊМингов. 
 
Източник:Êhttps://www.mlsp.government.bg 
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БлизоÊ 1500Ê децаÊ иÊ ученициÊ отÊ БългарияÊ сеÊ включихаÊ сÊ 458Ê събитияÊ вÊ ЕвропейскатаÊ
седмицаÊ наÊ програмирането,Ê коятоÊ сеÊ проведеÊ отÊ 8Ê доÊ 23Ê октомвриÊ 2022Ê година.Ê
АнгажираниÊбяхаÊ299ÊинституцииÊ–Êучилища,ÊдетскиÊградини,ÊбиблиотекиÊиÊчиталища. 

ПроведениÊ бяхаÊ множествоÊ състезанияÊ „Знам,Ê кодирам,Ê програмирам“,Ê срещиÊ сÊ
представителиÊнаÊтехнологичниÊкомпанииÊиÊдемонстрацииÊнаÊклубовеÊпоÊроботикаÊкакÊсеÊ
конструираÊ иÊ програмираÊ робот.Ê УченициÊ писахаÊ кодовеÊ съсÊ ScratchÊ иÊ създавахаÊ
интересниÊ игри.Ê ПоказвахаÊ какÊ еднаÊ презентацияÊ можеÊ даÊ бъдеÊ интерактивнаÊ сÊ
използванеÊ наÊ VBA,Ê редактирахаÊ кодÊ вÊ платформатаÊ наÊ ARDUINOÊ иÊ сеÊ забавлявахаÊ сÊ
игриÊ вÊ learningÊ appsÊ иÊ Kahoot.Ê ПоÊ времеÊ наÊ другоÊ събитиеÊ ученициÊ имахаÊ задачаÊ даÊ
шифроватÊ иÊ криптиратÊ съобщения,Ê заÊ даÊ бъдеÊ кореспонденциятаÊ имÊ вÊ мрежатаÊ
поверителна.ÊДецаÊимахаÊзабавноÊпрограмиранеÊнаÊстъпкитеÊнаÊробот,ÊкойтоÊходи,ÊможеÊ
даÊправиÊгимнастика,ÊдаÊпееÊиÊдаÊтанцува. 

БългарскиÊдецаÊиÊученициÊтрадиционноÊсеÊвключватÊвÊЕвропейскатаÊседмицаÊнаÊ
програмирането #CodeWeek. 

ЦелтаÊнаÊтазиÊинициативаÊеÊдаÊпредставиÊпрограмиранетоÊиÊцифроватаÊ грамотностÊнаÊ
всичкиÊ поÊ забавенÊ иÊ развлекателенÊ начин.Ê СедмицатаÊ предлагаÊ наÊ всичкиÊ ученициÊ
възможностÊ даÊ направятÊ първитеÊ сиÊ стъпкиÊ катоÊ цифровиÊ творциÊ иÊ предоставяÊ наÊ
училищатаÊ иÊ учителитеÊ безплатниÊ възможностиÊ заÊ професионалноÊ развитие,Ê учебниÊ
материали,Ê международниÊ предизвикателстваÊ иÊ възможностÊ заÊ обмянаÊ наÊ опит.Ê
УсвояванетоÊнаÊпрограмиранетоÊпомагаÊнаÊученицитеÊдаÊразбиратÊбързоÊпроменящияÊсеÊ
заобикалящÊ ниÊ свят,Ê даÊ научатÊ повечеÊ заÊ начинаÊ наÊ работаÊ наÊ технологиитеÊ иÊ даÊ
развиватÊуменияÊиÊвъзможности,ÊзаÊдаÊреализиратÊновиÊидеиÊиÊдаÊсъздаватÊалгоритми.Ê
ОбучениетоÊ поÊ програмиранеÊ осигуряваÊ възможностÊ ученицитеÊ даÊ заематÊ водещаÊ
позицияÊвÊедноÊцифровоÊкомпетентноÊобществоÊиÊдаÊполучатÊпо-добриÊшансовеÊзаÊуспехÊ
вÊличнияÊиÊпрофесионалнияÊсиÊживот. 
 
 
Източник:Ê 
https://www.mon.bg 

БлизоÊ1500ÊбългарскиÊдецаÊиÊученициÊсеÊвключихаÊвÊ
забавноÊпрограмиранеÊ 
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МОНÊеÊзаÊповечеÊинвестицииÊвъвÊвисшетоÊобразованиеÊ
презÊ2023Êг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МинистерствотоÊнаÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊеÊзаÊповечеÊинвестицииÊвъвÊвисшетоÊобра-
зованиеÊ презÊ 2023Ê година,Ê сÊ коитоÊ даÊ бъдатÊ увеличениÊ заплатитеÊ наÊ университетскитеÊ
преподавателиÊ иÊ стипендиитеÊ наÊ студентите,Ê кактоÊ иÊ даÊ сеÊ подобриÊ материално-
техническатаÊбазаÊиÊдаÊсееÊразвиваÊнаучно-изследователскатаÊдейност. 

ТоваÊстанаÊясноÊотÊдумитеÊнаÊслужебнияÊминистърÊнаÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊпроф.ÊСа-
шоÊПеновÊпоÊвремеÊнаÊсреща,ÊорганизиранаÊотÊНационалнияÊбраншовÊсиндикатÊ „ВисшеÊ
образованиеÊиÊнаука“ÊкъмÊКНСБ. 

„КолкотоÊповечеÊсредстваÊимаÊзаÊвисшеÊобразованиеÊвÊтазиÊикономическаÊситуацияÊщеÊеÊ
добре.ÊЗащотоÊизоставамеÊнеÊсамоÊвъвÊвъзнагражденията,ÊноÊиÊвÊоборудванеÊиÊосигуря-
ванеÊ наÊ научно-изследователскатаÊ дейност.Ê ИÊ товаÊ сеÊ забелязваÊ иÊ щеÊ бъдеÊ ощеÊ по-
видимо,ÊкогатоÊсеÊразвиятÊпрограмитеÊзаÊSTEMÊцентроветеÊвÊучилищата.ÊЩеÊсеÊполучиÊ
така,ÊчеÊнякоиÊотÊнашитеÊстудентиÊщеÊсаÊучилиÊвÊмногоÊдобраÊсредаÊвÊучилищеÊиÊотивай-
киÊвÊуниверситетитеÊщеÊвидят,ÊчеÊнещатаÊсаÊнякакÊизостанали,Êовехтели“,ÊзаявиÊминистъ-
рът. 

Проф.ÊПеновÊподчерта,ÊчеÊеÊредноÊдаÊпродължиÊполитикатаÊзаÊподдържанеÊнаÊкачество-
тоÊвÊуниверситетите.ÊПоÊдумитеÊмуÊнасърчителнитеÊмеркиÊсаÊдалиÊрезултат.Ê„КогатоÊоси-
гуримÊнякакъвÊръстÊнаÊбазовияÊнормативÊщеÊможемÊдаÊмислимÊзаÊизвестнаÊкорекцияÊнаÊ
коефициентитеÊзаÊразличнитеÊпрофесионалниÊнаправления,ÊноÊбезÊдаÊвредимÊнаÊдругитеÊ
иÊдаÊимаÊбалансÊмеждуÊинтереситеÊнаÊвсички“,ÊказаÊпроф.ÊПенов. 

ПоÊвремеÊнаÊсрещатаÊбеÊотбелязано,ÊчеÊзасегаÊнямаÊокончателенÊпроектÊнаÊбюджетаÊиÊ
нямаÊяснотаÊкоиÊпредложенияÊнаÊМОНÊщеÊзалегнатÊвÊнего. 

 

 

Източник:Êhttps://www.mon.bg 
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2240ÊучилищниÊSTEMÊкабинетаÊщеÊбъдатÊизградениÊвÊцялатаÊстранаÊсъсÊсредстваÊпоÊ
ПланаÊзаÊвъзстановяванеÊиÊустойчивост.ÊТоваÊеÊзаложеноÊвÊпроектаÊ„STEMÊцентровеÊиÊ
иновации“,ÊчийтоÊнапредъкÊбешеÊпредставенÊотÊзаместник-министъраÊнаÊобразованиетоÊ
иÊ наукатаÊНадяÊМладеноваÊиÊ вицепремиераÊпоÊ управлениеÊнаÊевропейскитеÊ средстваÊ
АтанасÊ ПекановÊ вÊ присъствиетоÊ наÊ СелинÊ Гауер,Ê генераленÊ директорÊ иÊ ръководителÊ
РаботнатаÊ групаÊ заÊвъзстановяванеÊиÊ устойчивостÊ наÊЕвропейскатаÊ комисия.ÊТриматаÊ
посетихаÊ НационалнияÊ STEMÊ центърÊ вÊ София,Ê къдетоÊ сеÊ запознахаÊ сÊ частÊ отÊ
разработкитеÊнаÊученициÊиÊтехнитеÊръководители. 

„ИнвестициитеÊ саÊ насочениÊ кактоÊ къмÊ модернизиранеÊ наÊ сградите,Ê такаÊ иÊ къмÊ
изгражданеÊнаÊSTEMÊцентровеÊвъвÊвсякоÊучилище. ÊЩеÊимаÊсредстваÊиÊзаÊнай-малкотоÊ
населеноÊ място,Ê заÊ най-малкотоÊ училище,Ê заÊ най-малкотоÊ селоÊ вÊ страната",Ê обясниÊ
НадяÊМладенова.Ê"Мисля,ÊчеÊтезиÊдвеÊинвестицииÊсеÊдопълватÊпрекрасно,ÊзаÊдаÊможемÊ
следÊняколкоÊ годиниÊдаÊдостигнемÊтаковаÊнивоÊнаÊдигитализацияÊиÊмодернизиранеÊнаÊ
нашатаÊобразователнаÊсистема,ÊкаквотоÊниÊсеÊискаÊдаÊвидим“,ÊдобавиÊзам.-министърътÊ
наÊобразованиетоÊиÊнауката. 

„ЦелтаÊ наÊ тозиÊ проектÊ еÊ даÊ зададемÊ новаÊ основаÊ наÊ българскотоÊ образованиеÊ въвÊ
всичкиÊ българскиÊ училищаÊ кактоÊ заÊ учениците,Ê такаÊ иÊ заÊ учителите“,Ê коментираÊ
вицепремиерътÊ АтанасÊ Пеканов. Ê ПоÊ думитеÊ муÊ такаÊ странатаÊ ниÊ щеÊ използваÊ
потенциалаÊ сиÊ иÊ щеÊ имамеÊ възможностÊ даÊ бъдемÊ наÊ световноÊ нивоÊ вÊ наукатаÊ иÊ
изследванията.Ê „ЩеÊ можемÊ даÊ имамеÊ учени,Ê коитоÊ саÊ уважаваниÊ вÊ целияÊ свят.Ê
НадявамеÊсеÊдаÊимамеÊиÊбъдещиÊнобеловиÊлауреати“,ÊпосочиÊАтанасÊПеканов. 

„БешеÊ изключителноÊ вълнуващоÊ даÊ видимÊ какÊ наистинаÊ можеÊ ПланътÊ заÊ
възстановяванеÊ иÊ устойчивостÊ даÊ приближиÊ наукатаÊ доÊ децата,Ê такаÊ чеÊ студентитеÊ иÊ
ученицитеÊ даÊ могатÊ даÊ сеÊ учатÊ практическиÊ вÊ новиÊ лаборатории“,Ê коментираÊ СелинÊ
Гауер. 

 

 

Източник:Êhttps://www.mon.bg 

ВÊ2240ÊучилищаÊщеÊбъдатÊизградениÊSTEMÊцентрове 
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ПравителствотоÊодобриÊновиÊ4Ê428Ê450ÊлеваÊ заÊпочивкиÊнаÊученициÊпоÊНационалнатаÊ
програмаÊ„ОтновоÊзаедно“. 

СъсÊсредстватаÊсеÊобезпечаватÊпътуваниятаÊнаÊнадÊ4200ÊдецаÊиÊучителиÊотÊобщоÊ372Ê
училищаÊ вÊ страната,Ê одобрениÊ заÊ вторияÊ етапÊ наÊ програматаÊ заÊ 2022Ê г.Ê ТеÊ получихаÊ
шестдневенÊ туристическиÊ пакетÊ наÊ стойностÊ 500Ê леваÊ наÊ участник,Ê койтоÊ включваÊ 5Ê
нощувки,Êхрана,Êтранспорт,ÊзастраховкаÊиÊдопълнителниÊкултурниÊиÊспортниÊдейности. 

4Ê 007Ê 700Ê лв.Ê сеÊ насочватÊ къмÊ132Ê общиниÊ заÊфинансиранеÊнаÊ пътуваниятаÊ наÊ 3Ê 486Ê
ученициÊиÊ393ÊръководителиÊотÊ328ÊобщинскиÊучилища. 

МинистерствотоÊнаÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊполучаваÊобщоÊ381Ê500Êлв.ÊСÊтяхÊщеÊбъдеÊ
осигуренаÊ почивкаÊ наÊ 286Ê ученици,Ê водениÊ отÊ 30Ê ръководителиÊ отÊ 32Ê държавниÊ
училища,Ê наÊ 10Ê децаÊ иÊ 2Ê ръководителиÊ отÊ двеÊ духовниÊ училищаÊ иÊ наÊ 40Ê ученициÊ иÊ 4Ê
преподавателиÊотÊ7ÊчастниÊучилища. 

39Ê 250Ê лв.Ê сеÊ предоставятÊ иÊ наÊ МинистерствотоÊ наÊ младежтаÊ иÊ спорта,Ê коитоÊ
представляватÊфинансиранеÊдоÊ50%ÊотÊодобренитеÊсуми. 

„ОтновоÊзаедно“ÊбешеÊсъздаденаÊпрезÊ2021Êг.ÊсÊрешениеÊнаÊМинистерскияÊсъвет.ÊЦелтаÊ
еÊсоциализацияÊиÊобщуванеÊнаÊученициÊиÊпедагогическиÊспециалистиÊизвънÊучилищнатаÊ
иÊ семейнатаÊ средаÊ заÊ преодоляванеÊ наÊ негативнитеÊ последициÊ отÊ неприсъственотоÊ
обучениеÊиÊпандемиятаÊотÊCOVID-19.ÊЗаÊтазиÊгодинаÊбюджетътÊнаÊпрограматаÊеÊобщоÊ
22Ê600Ê000Êлева. 

 

Източник:Ê 
https://www.mon.bg 
 

ОщеÊ4,4Êмлн.ÊлеваÊзаÊпътуванияÊнаÊученициÊиÊучителиÊ 
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ОщеÊ четириÊ специалности,Ê изучаваниÊ вÊ Минно-геоложкияÊ университетÊ „Св.ИванÊ
Рилски“,ÊставатÊзащитени,ÊрешиÊправителството.ÊСÊтяхÊсписъкътÊсеÊразширяваÊнаÊобщоÊ
27Ê специалности,Ê отÊ коитоÊ 14Ê саÊ вÊ областтаÊ наÊ филологиите,Ê 2Ê саÊ вÊ областтаÊ наÊ
физическитеÊнауки,ÊаÊостаналитеÊ11ÊсаÊвÊобласттаÊнаÊтехническитеÊнауки. 

НовитеÊспециалностиÊсаÊ„ПриложнаÊгеофизика“ÊотÊпрофесионалноÊнаправлениеÊ„НаукиÊ
заÊ земята“,Ê „ХидрогеологияÊ иÊ инженернаÊ геология“Ê отÊ професионалноÊ направлениеÊ
„Архитектура,Ê строителствоÊ иÊ геодезия“,Ê „ОбогатяванеÊ иÊ рециклиранеÊ наÊ суровини“Ê отÊ
професионалноÊнаправлениеÊ „Проучване,ÊдобивÊиÊобработкаÊнаÊполезниÊизкопаеми“ÊиÊ
„РазработванеÊ наÊ полезнитеÊ изкопаеми“Ê отÊ професионалноÊ направлениеÊ „Проучване,Ê
добивÊиÊобработкаÊнаÊполезниÊизкопаеми“. 

ОчакваÊсеÊвÊтезиÊспециалностиÊдаÊсеÊобучаватÊобщоÊ211ÊстудентиÊвÊредовнаÊиÊзадочнаÊ
формаÊ наÊ обучениеÊ заÊ образователно-квалификационнаÊ степенÊ „бакалавър“.Ê ЗаÊ
издръжкатаÊ имÊ презÊ академичнатаÊ 2022-2023Ê г.Ê саÊ необходимиÊ 100 553Ê лв.,Ê коитоÊщеÊ
бъдатÊ осигурениÊ вÊ рамкитеÊ наÊ утвърденияÊ разходенÊ таванÊ заÊ държавнитеÊ висшиÊ
училищаÊзаÊ2023Êгодина. 

ПричинатаÊзаÊразширяванетоÊнаÊсписъкаÊеÊочакваниятÊнедостигÊотÊспециалистиÊсÊтезиÊ
инженерниÊпрофилиÊнаÊпазараÊнаÊтруда.ÊПрезÊпоследнитеÊгодиниÊброятÊнаÊстудентитеÊ
поÊ четиритеÊ специалностиÊ всеÊ повечеÊ спада,Ê коетоÊ водиÊиÊдоÊ намаляванеÊнаÊброяÊнаÊ
дипломиранитеÊинженери. 
 
 
Източник 
https://mon.bg/ 
 

 

 
 
 

27ÊзащитениÊспециалностиÊпрезÊтазиÊакадемичнаÊгодинаÊ 
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ДенятÊ наÊ народнитеÊ будителиÊ еÊ денÊ заÊ отдаванеÊ наÊ почитÊ къмÊ паметтаÊ наÊ големитеÊ
българи.ÊНоÊнекаÊбъдеÊиÊден,Ê вÊ койтоÊнасърчавамеÊмладитеÊбългариÊвÊ технитеÊпървиÊ
крачкиÊкатоÊнашиÊнаследници.ÊТоваÊпосланиеÊотправиÊминистър-председателятÊГълъбÊ
ДоневÊ вÊ словотоÊ сиÊ поÊ случайÊ днешнияÊ празник.Ê ВÊ МинистерскияÊ съветÊ премиерътÊ
посрещнаÊмузикантитеÊотÊМладежкатаÊфилхармонияÊ„Пионер“,ÊкоитоÊпоÊинициативаÊнаÊ
министър-председателяÊ изнесохаÊ концерт,Ê превръщайкиÊ заÊ първиÊ пътÊ
правителственатаÊсградаÊвÊсценаÊзаÊизкуство. 
  
ПремиерътÊ ГълъбÊ ДоневÊ припомниÊ историческияÊ моментÊ отпредиÊ век,Ê когатоÊ
министърътÊ наÊ народнотоÊ просвещениеÊ СтоянÊ ОмарчевскиÊ внасяÊ предложениеÊ вÊ
МинистерскияÊ съветÊ заÊ определянетоÊ наÊ 1Ê ноемвриÊ заÊ ДенÊ наÊ народнитеÊ будителиÊ сÊ
мотивите:Ê „НекаÊ ДенятÊ наÊ светиÊ ЙоанÊ РилскиÊ даÊ сеÊ превърнеÊ вÊ ДенÊ наÊ народнитеÊ
будители,Ê вÊ празникÊ наÊ големитеÊ българи,Ê заÊ даÊ събудиÊ уÊ младитеÊ здравÊ смисълÊ заÊ
съществуванетоÊиÊинтересÊкъмÊдейцитеÊнаÊминалотоÊни“. 
  
„100Ê годиниÊпо-късноÊбудителствотоÊпродължаваÊдаÊеÊ силата,Ê сÊ коятоÊпросветителитеÊ
разпалватÊискратаÊзаÊзнаниеÊвъвÊвсекиÊотÊнас“,ÊизтъкнаÊпремиерътÊДонев.ÊПоÊдумитеÊмуÊ
будителствотоÊеÊталантътÊдаÊвдъхновявашÊзаÊдобриÊпомислиÊиÊдела,ÊтоÊеÊсмелосттаÊдаÊ
направишÊпърватаÊкрачкаÊвÊнепознатаÊпосокаÊиÊдаÊпроправишÊпътÊзаÊтези,ÊкоитоÊидватÊ
следÊтеб.Ê„БудителствотоÊеÊсъзнаването,ÊчеÊсъсÊсторенотоÊднесÊносишÊотговорностÊпредÊ
хоратаÊ утре.Ê БудителствотоÊ честоÊ еÊ куражътÊ даÊ търсишÊ начинÊ „какÊ даÊ стане“,Ê когатоÊ
всичкиÊтеÊгледатÊскептично“,ÊдобавиÊминистър-председателят. 
  
ПремиерътÊ ГълъбÊ ДоневÊ изразиÊ специалниÊ благодарностиÊ къмÊ диригентаÊ ЛюбомирÊ
Денев-синÊ иÊ музикантитеÊ отÊ МладежкатаÊ филхармонияÊ „Пионер”,Ê коитоÊ приехаÊ даÊ
участватÊ вÊ предизвикателствотоÊ –Ê първиÊ концертÊ вÊ МинистерскияÊ съвет.Ê ВÊ краяÊ наÊ
словотоÊсиÊминистър-председателятÊблагодариÊсъщоÊзаÊпартньорствотоÊнаÊг-жаÊТатянаÊ
ДосеваÊ -Ê директорÊ наÊ НационалнияÊ дворецÊ наÊ децата,Ê кактоÊ иÊ наÊ доц.Ê АлександърÊ
ПешевÊ-ÊизпълнителенÊдиректорÊнаÊфондацияÊ„Проф.ÊВладиÊСимеонов“. 
 
Източник:Êhttps://gov.bg/ 

ПремиерътÊГълъбÊДонев:ÊБудителствотоÊеÊсъзнаването,Ê
чеÊсъсÊсторенотоÊднесÊносишÊотговорностÊпредÊхоратаÊ
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МинистерскиятÊсъветÊодобриÊднесÊпроектÊнаÊЗаконаÊзаÊнесъстоятелностÊнаÊфизическитеÊ
лица.Ê НямаÊ държаваÊ вÊ ЕСÊ иÊ нямаÊ развитаÊ държава,Ê вÊ коятоÊ даÊ нямаÊ законоваÊ
регламентацияÊнаÊличнияÊфалит.ÊБългарияÊтвърдеÊдългоÊостанаÊбезÊтакъвÊзакон,ÊзаявиÊ
министърътÊнаÊправосъдиетоÊКрумÊЗарковÊпредÊмедии. 
  
СамоÊ добросъвестниÊ длъжнициÊ щеÊ могатÊ даÊ искатÊ образуванеÊ наÊ производство,Ê акоÊ
желаятÊ даÊ удовлетворятÊ всичкиÊ своиÊ кредиториÊ иÊ вÊ резултатÊ наÊ товаÊ даÊ бъдатÊ
освободениÊ отÊ непогасенитеÊ задължения.Ê АÊ добросъвестенÊ еÊ онзиÊ длъжник,Ê койтоÊ
поемаÊ задължения,Ê съобразноÊ своетоÊ имущественоÊ състояниеÊ иÊ доходи,Ê иÊ койтоÊ съсÊ
своитеÊдействияÊнеÊ увреждаÊ умишленоÊилиÊ порадиÊнебрежностÊ интереситеÊнаÊ своитеÊ
кредитори,ÊуточниÊминистърÊЗарков.ÊСредÊпостъпилитеÊпоÊзаконопроектаÊстановищаÊеÊиÊ
товаÊ наÊ СветовнатаÊ банка,Ê вÊ коетоÊ сеÊ приветстваÊ въвежданетоÊ наÊ новатаÊ правнаÊ
уредба,Ê посочвайкиÊ чеÊ множествотоÊ елементиÊ вÊ неяÊ съответстватÊ наÊ най-добритеÊ
практики. 
  
„ТозиÊ законÊ идва,Ê заÊ даÊ помогнеÊ наÊ хората,Ê изпадналиÊ въвÊ временноÊ затруднение,Ê даÊ
получатÊвториÊшанс.ÊДаÊгиÊизвадиÊотÊспирала,ÊвÊкоято,ÊколкотоÊповечеÊусилияÊполагат,Ê
толковаÊ повечеÊ затъватÊ вÊ блатотоÊ наÊ дълговетеÊ си“,Ê акцентираÊ министърътÊ наÊ
правосъдието.ÊЗарковÊизразиÊнадеждаÊзаконътÊдаÊбъдеÊприетÊдоÊкраяÊнаÊгодината,ÊтъйÊ
катоÊтакъвÊеÊиÊангажиментътÊнаÊБългарияÊпоÊПланаÊзаÊвъзстановяванеÊиÊустойчивост.Ê„СÊ
тозиÊ законÊ служебнотоÊ правителствоÊ приеÊ всичкиÊ закониÊ поÊ ПВУ,Ê коитоÊ бяхаÊ отÊ
компетенциятаÊнаÊМинистерствотоÊнаÊправосъдието“,ÊотбелязаÊКрумÊЗарков. 

 

 

 

Източник:Êhttps://gov.bg/ 
 

МинистерскиятÊсъветÊодобриÊпроектÊнаÊЗаконаÊзаÊ
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ПървотоÊ исканеÊ заÊ плащанеÊ къмÊБългарияÊ поÊНационалнияÊ планÊ заÊ възстановяванеÊ иÊ
устойчивостÊнаÊстойностÊ2,7Êмлрд.ÊлеваÊполучиÊодобрениеÊотÊЕвропейскатаÊ комисияÊвÊ
рамкитеÊ наÊ мандатаÊ наÊ служебнияÊ кабинет. ТоваÊ заявиÊ наÊ брифингÊ вÊ МинистерскияÊ
съветÊ заместникÊ министър-председателятÊ поÊ управлениеÊ наÊ европейскитеÊ средстваÊ
АтанасÊПеканов.  
"ИзключителноÊгордÊсъмÊднесÊдаÊзаявя,ÊчеÊточноÊкактоÊобещахме,ÊпървотоÊплащанеÊпоÊ
българскияÊ ПланÊ заÊ възстановяванеÊ иÊ устойчивостÊ получиÊ одобрениеÊ вÊ рамкитеÊ наÊ
служебнияÊ кабинет.Ê ПредиÊ броениÊ минути,Ê ЕвропейскатаÊ комисияÊ информира,Ê чеÊ
одобряваÊ положителнатаÊ предварителнаÊ оценкаÊ наÊ първотоÊ исканеÊ наÊ БългарияÊ заÊ
плащанеÊ вÊ размерÊ наÊ 2,7Ê млрд.Ê леваÊ подÊ форматаÊ наÊ безвъзмездниÊ средстваÊ поÊ
МеханизмаÊ заÊ възстановяванеÊ иÊ устойчивостÊ (МВУ)",Ê съобщиÊ АтанасÊ Пеканов.Ê ТойÊ
припомни,Ê чеÊ презÊ последнитеÊ седмициÊ служебниятÊ кабинетÊ еÊ положилÊ всичкиÊ усилияÊ
товаÊ решениеÊ наÊ ЕКÊ даÊ станеÊ факт.Ê ГолямÊ обемÊ отÊ работаÊ еÊ свършенаÊ кактоÊ предиÊ
подаванетоÊнаÊисканетоÊзаÊплащане,ÊтакаÊиÊследÊподаванетоÊму,ÊвÊрамкитеÊнаÊпостоянниÊ
разговориÊиÊдискусииÊсъсÊслужбитеÊнаÊЕвропейскатаÊкомисия,ÊвÊходаÊнаÊкоитоÊсаÊбилиÊ
изчистениÊразличниÊотворениÊказуси,ÊпрецизираниÊсаÊбилиÊразличниÊдокументи,ÊобясниÊ
Пеканов. 
"ТрябвашеÊдаÊбъдеÊдоказаноÊкакÊиÊдалиÊзаложенитеÊцелиÊиÊангажиментиÊсаÊизпълнениÊ
отÊнаправенитеÊреформиÊиÊпървиÊстъпкиÊпоÊважниÊинвестиционниÊпроекти.ÊБлагодаряÊнаÊ
всички,Ê коитоÊработихаÊ активно,Ê заÊ даÊ докажемÊ наÊЕвропейскатаÊ комисия,Ê чеÊ всичкоÊ еÊ
изпълненоÊизрядноÊиÊспоредÊрегламента.ÊБлагодарениеÊнаÊтова,ÊднесÊимамеÊтазиÊдобраÊ
новина",ÊкоментираÊвицепремиерът.Ê"РекордноÊбързоÊзатворихмеÊоценката,ÊкатоÊискреноÊ
благодаряÊ наÊ колегитеÊ отÊ дирекцияÊЦентралноÊ координационноÊ звеноÊ вÊМинистерскияÊ
съветÊиÊНационаленÊфондÊвÊМинистерствотоÊнаÊфинансите. ТоваÊеÊеднаÊважна,ÊключоваÊ
крачкаÊвÊрамкитеÊнаÊбългарскияÊПланÊзаÊвъзстановяванеÊиÊустойчивост,ÊзаявиÊПеканов. 
ДнешнотоÊ одобрениеÊ отÊ странаÊ наÊ ЕвропейскатаÊ комисияÊ еÊ успехÊ заÊ странатаÊ ни,Ê
категориченÊбеÊтойÊиÊдобави,ÊчеÊуспехитеÊтрябваÊдаÊниÊмотивиратÊзаÊощеÊповечеÊработаÊ
иÊ усилияÊ вÊ правилнатаÊ посока.Ê "ВÊ тозиÊ смисъл,Ê работатаÊ наÊ странатаÊ ниÊ заÊ еднаÊ по-
силна,ÊустойчиваÊиÊуспешнаÊикономика,ÊпосредствомÊважнитеÊреформиÊиÊинвестицииÊпоÊ
ПланаÊ заÊ възстановяване,Ê трябваÊ даÊ сеÊ ускориÊ иÊ даÊ ниÊ мотивираÊ допълнителноÊ катоÊ
следствиеÊ отÊ днешнатаÊ важнаÊ стъпкаÊ напред",Ê подчертаÊ той. Ê ПлащаниятаÊ поÊ ПВУÊ саÊ
основаниÊ наÊ резултатитеÊ иÊ зависятÊ отÊ изпълнениетоÊ отÊ държавитеÊ членкиÊ наÊ
инвестициитеÊ иÊ реформите,Ê посочениÊ вÊ съответнитеÊ имÊ плановеÊ заÊ възстановяванеÊ иÊ
устойчивост.ÊБългарскиятÊпланÊзаÊвъзстановяванеÊиÊустойчивостÊвключваÊширокÊспектърÊ
отÊмеркиÊзаÊинвестицииÊиÊреформиÊвÊ12ÊтематичниÊкомпонента.ÊТойÊеÊнаÊстойностÊоколоÊ
12Êмлрд.ÊлеваÊподÊформатаÊнаÊбезвъзмездниÊсредства.ÊСÊтоваÊпървоÊплащанеÊщеÊбъдатÊ
платениÊоколоÊ23%ÊотÊсредствата,ÊкоитоÊБългарияÊтрябваÊдаÊполучиÊобщоÊпоÊПлана. 
  
Източник:Êhttps://gov.bg/ 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

ЕвропейскатаÊкомисияÊодобриÊпървотоÊисканеÊзаÊ
плащанеÊнаÊБългарияÊпоÊПланаÊзаÊвъзстановяванеÊиÊ

устойчивост 
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ПравителствотоÊднесÊосигуриÊ18Êмлн.Êлв.ÊпоÊбюджетаÊнаÊМинистерствотоÊнаÊкултурата,ÊсÊ
коитоÊщеÊбъдатÊподпомогнатиÊ51ÊдържавниÊкултурниÊинститутаÊвÊсфератаÊнаÊсценичнитеÊ
изкуства.Ê СредстватаÊ сеÊ предоставятÊ сÊ целÊ преодоляванеÊ наÊ последицитеÊ отÊ
извънреднатаÊепидемичнаÊобстановка,ÊзарадиÊкоятоÊдържавнитеÊкултурниÊинститутиÊбяхаÊ
поставениÊвÊкритичнаÊситуация,ÊсъобщиÊминистърътÊнаÊкултуратаÊВелиславÊМинековÊследÊ
редовнотоÊ заседаниеÊ наÊ кабинета.Ê СÊ отпуснатотоÊ финансиранеÊ щеÊ сеÊ осигурятÊ
възнаграждениятаÊ наÊ служителитеÊ иÊ дължимитеÊ осигуровкиÊ вÊ периодаÊ отÊ септемвриÊ доÊ
декемвриÊ2022Ê г.,ÊпосочиÊМинековÊиÊизказаÊблагодарностÊкъмÊпремиераÊиÊминистъраÊнаÊ
финансите. 
  
„ТърпимÊщетиÊнеÊсамоÊзарадиÊпандемията,ÊкоятоÊминаÊпрезÊнас.ÊВследствиеÊнаÊвисокияÊ
процентÊ наÊ инфлацията,Ê наÊ по-големитеÊ енергийниÊ иÊ материалниÊ разходиÊ всичкиÊ тезиÊ
институтиÊбяхаÊобречениÊиÊможешеÊдаÊсеÊстигнеÊдоÊзатварянеÊнаÊвратиÊдориÊдоÊкраяÊнаÊ
месеца“,Ê категориченÊ беÊ Минеков.Ê ПоÊ думитеÊ муÊ приÊ встъпванетоÊ сиÊ вÊ длъжностÊ еÊ
намерилÊ МинистерствотоÊ наÊ културатаÊ вÊ критичноÊ състояние.Ê „НаÊ 3Ê августÊ поискахÊ
бюджетнаÊсправкаÊиÊвÊкапиталовиÊразходиÊвместоÊ90Êмлн.Êлв.ÊбяхаÊзаделениÊсамоÊ55Êмлн.Ê
лв.,ÊотÊкоитоÊбяхаÊразходваниÊ0%.ÊТоваÊнеÊсеÊеÊслучвалоÊвÊисториятаÊнаÊминистерството“,Ê
отбелязаÊминистърътÊнаÊкултурата.ÊВÊтозиÊконтекстÊможеÊдаÊсеÊговориÊзаÊнулеваÊгодинаÊ
наÊтереннитеÊархеологическиÊпроучвания.Ê„ЗаÊреализиранетоÊимÊподписвамÊотÊсептемвриÊ
месец,ÊпрезÊначалотоÊнаÊноемвриÊ–Êсъщо.ÊТоваÊсаÊотчайващиÊдействия.ÊВÊБАНÊсъвестноÊ
продължаватÊработаÊсÊотпуснатитеÊсредстваÊиÊимамÊобещание,ÊчеÊщеÊсеÊработиÊдориÊдоÊ
декември.ÊНадявамеÊсеÊнаÊдобърÊсезон“,ÊдобавиÊМинеков. 
  

СредстваÊзаÊконсервацияÊиÊреставрацияÊсъщоÊстоятÊнедокоснати.ÊНямаÊнитоÊеднаÊ
общественаÊпоръчкаÊпрезÊпървитеÊ7ÊмесецаÊнаÊгодинатаÊвÊтазиÊнасока,ÊнямаÊиÊнитоÊединÊ

договорÊзаÊсъщияÊпериод.Ê„НямамÊобясненияÊзаÊслучилотоÊсе,ÊтоваÊеÊтежъкÊударÊпоÊ
отношениеÊнаÊбюджетаÊнаÊминистерството“,ÊподчертаÊВелиславÊМинеков. 

 
 

Източник:Êhttps://gov.bg/ 

ПравителствотоÊосигуриÊ18Êмлн.Êлв.,ÊсÊкоитоÊщеÊбъдатÊ
подпомогнатиÊ51ÊдържавниÊкултурниÊинститутаÊвÊ

сфератаÊнаÊсценичнитеÊизкуства 
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СлужебнотоÊ правителствоÊ осигуриÊ необходимитеÊ средстваÊ отÊ 142Ê млн.Ê лв.Ê заÊ
изплащанетоÊиÊпрезÊтазиÊгодинаÊнаÊколедниÊдобавкиÊзаÊвсичкиÊбългарскиÊпенсионериÊвÊ
размерÊнаÊ70Êлв.ÊТоваÊсъобщиÊминистърътÊнаÊфинанситеÊРосицаÊВелковаÊследÊкраяÊнаÊ
редовнотоÊзаседаниеÊнаÊкабинета. 
  
ИнфлациятаÊ уÊ насÊ заÊ първиÊ пътÊ обръщаÊ трендаÊ иÊ започваÊ лекоÊ даÊ сеÊ забавяÊ сÊ 1,1Ê
процентниÊпунктаÊотÊ18,7%ÊпрезÊсептемвриÊт.г.ÊнаÊ17,6%ÊпрезÊоктомвриÊт.г.ÊОчакванотоÊ
забавянеÊ еÊ вÊ съответствиеÊ сÊ макроикономическатаÊ прогнозаÊ наÊ МинистерствотоÊ наÊ
финансите.ÊТоваÊсеÊдължиÊнаÊспадÊвÊценитеÊнаÊенергоносителитеÊ–Êгаз,ÊпетролÊиÊдр.,ÊзаÊ
коетоÊслужебнотоÊправителствоÊцеленасоченоÊработеше,ÊотбелязаÊминистърÊВелкова. 
  
ВÊрамкитеÊнаÊсвоятаÊпоследователнаÊполитикаÊзаÊподкрепаÊнаÊдоходитеÊнаÊнаселението,Ê
служебнотоÊправителствоÊднесÊприеÊизвънреднатаÊмярка,ÊсвързанаÊсÊосигуряванетоÊнаÊ
допълнителенÊ ресурсÊ заÊ бюджетаÊ наÊ ДържавнотоÊ общественоÊ осигуряване,Ê коетоÊ
позволяваÊ изплащанетоÊ наÊ еднократниÊ допълнителниÊ сумиÊ презÊ месецÊ декемвриÊ наÊ
всекиÊединÊпенсионерÊвÊразмерÊнаÊ70Êлв.ÊТоваÊщеÊсеÊотразиÊпрякоÊвърхуÊдоходитеÊнаÊ
2 034 000ÊпенсионериÊ катоÊдобавкитеÊщеÊсеÊизплатятÊ заедноÊсÊпенсиитеÊ заÊдекември,Ê
съобщиÊ вицепремиерътÊ иÊ министърÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ ЛазарÊ Лазаров.Ê
ВицепремиерътÊдобави,ÊчеÊсъвместноÊсÊминистъраÊнаÊфинанситеÊщеÊбъдатÊстартираниÊ
разговориÊсъсÊсоциалнитеÊпартньориÊпоÊотношениеÊнаÊвижданиятаÊимÊзаÊразвитиетоÊнаÊ
минималнатаÊработнаÊзаплатаÊпрезÊ2023Êг.,ÊзаявиÊЛазаров.ÊПредвиждаÊсеÊсрещатаÊдаÊсеÊ
проведеÊвÊкраяÊнаÊседмицата. 
 
 
Източник:Êhttps://gov.b 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

СлужебнотоÊправителствоÊосигуриÊ142Êмлн.Êлв.ÊзаÊ
изплащанетоÊиÊпрезÊтазиÊгодинаÊнаÊколедниÊдобавкиÊзаÊ
всичкиÊбългарскиÊпенсионеритеÊвÊразмерÊнаÊ70Êлв. 
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КомисарятÊпоÊвъпроситеÊнаÊенергетикатаÊКадри Симсон посетиÊУкрайнаÊнаÊ1Êноември,Ê
заÊдаÊобсъдиÊсÊпрезидентаÊВолодимирÊЗеленски,ÊминистъраÊнаÊенергетикатаÊГерманÊ
ГалущенкоÊиÊмеждународнитеÊпартньориÊнезабавнатаÊконкретнаÊподкрепаÊзаÊ
пострадалияÊѝÊенергиенÊсектор.ÊПостояннитеÊиÊцеленасочениÊатакиÊнаÊРусияÊсрещуÊ
украинскатаÊенергийнаÊинфраструктураÊпрезÊпоследнитеÊседмициÊиÊмесециÊзасегнахаÊ
надÊ30 %ÊотÊенергийнатаÊсистемаÊнаÊстраната. 

ЕС,ÊзаедноÊсÊдържавитеÊчленкиÊиÊчастниÊдружества,ÊдоставиÊнаÊУкрайнаÊенергийноÊ
оборудванеÊзаÊизвънредниÊситуацииÊнаÊстойностÊмилиониÊевро,ÊноÊравнищетоÊнаÊ
подкрепаÊтрябваÊдаÊбъдеÊувеличеноÊсÊогледÊнаÊнарастващитеÊатакиÊнаÊРусия.ÊВÊ
допълнениеÊкъмÊнеобходимотоÊоборудванеÊбяхаÊпредоставениÊ25,5ÊмилионаÊевроÊзаÊ
покриванеÊнаÊнай-неотложнитеÊнуждиÊчрезÊФондаÊзаÊенергийнаÊподкрепаÊнаÊУкрайна,Ê
създаденÊотÊКомисиятаÊзаедноÊсÊЕнергийнатаÊобщност.ÊПрезÊиднитеÊдниÊКомисията,Ê
съвместноÊсÊМинистерствотоÊнаÊенергетикатаÊнаÊУкрайнаÊиÊЕнергийнатаÊобщностÊщеÊ
стартираÊспециалнаÊкампанияÊзаÊмобилизиранеÊнаÊдопълнителнаÊподкрепаÊотÊчастнияÊ
сектор. 

ТоваÊпосещениеÊеÊнепосредственоÊпредиÊначалотоÊзимнияÊсезонÊиÊпо-малкоÊотÊ
седмица,ÊследÊкатоÊЕвропейскатаÊкомисияÊиÊПредседателствотоÊнаÊГ-7ÊпризовахаÊзаÊ
създаванеÊнаÊмеждународенÊпланÊ„Маршал“ÊзаÊУкрайна,ÊкойтоÊдаÊпроправиÊпътяÊзаÊ
незабавнотоÊиÊустойчивоÊвъзстановяванеÊнаÊстраната. 

ВÊКиевÊкомисар Симсон сеÊсрещнаÊсÊпрезидентаÊЗеленски,ÊзаÊдаÊобсъдятÊпоследнитеÊ
събитияÊиÊкакÊЕСÊможеÊдаÊимаÊводещаÊроляÊвÊмеждународнитеÊусилияÊзаÊремонтÊиÊ
възстановяванеÊнаÊенергийнатаÊинфраструктураÊнаÊУкрайна.ÊТяÊсъщоÊтакаÊвзеÊучастиеÊ
вÊпървотоÊзаседаниеÊнаÊМеждународнияÊенергиенÊконсултативенÊсъветÊзаÊУкрайнаÊ
(IEAC4U)Ê—ÊновÊфорум,ÊобявенÊотÊминистърÊГалущенкоÊнаÊсрещатаÊнаÊминистритеÊнаÊ
енергетикатаÊнаÊЕСÊвÊсредатаÊнаÊоктомвриÊвÊПрага.ÊIEAC4UÊщеÊспомогнеÊзаÊ
координиранеÊнаÊусилиятаÊнаÊвсичкиÊучастващиÊдържавиÊиÊщеÊпредоставиÊтехническаÊ
помощÊзаÊзадоволяванеÊнаÊнуждитеÊнаÊУкрайнаÊчрезÊпотенциалниÊдарения. 

ПосещениетоÊпредставлявашеÊсъщоÊтакаÊвъзможностÊзаÊкомисар Симсон даÊ
съпредседателстваÊсÊминистъраÊнаÊенергетикатаÊенергийнияÊдиалогÊнаÊвисокоÊравнищеÊ
междуÊЕСÊиÊУкрайна,ÊнаÊкойтоÊбяхаÊобсъдениÊнепосредственитеÊнуждиÊнаÊукраинскатаÊ
енергийнаÊсистемаÊиÊсъстояниетоÊнаÊсигурносттаÊнаÊдоставките,ÊкактоÊиÊ
възстановяванетоÊиÊдекарбонизациятаÊнаÊукраинскатаÊенергийнаÊсистема.ÊНаÊ
заседаниетоÊкомисарятÊобяви,ÊчеÊсаÊотпуснатиÊ13ÊмилионаÊевроÊзаÊвъзстановяванеÊнаÊ
лабораториите,ÊповредениÊотÊрускитеÊокупаториÊнаÊчернобилскатаÊатомнаÊплощадка,ÊиÊ
чеÊЕСÊвъзнамеряваÊдаÊнасочиÊчрезÊМеждународнатаÊагенцияÊзаÊатомнаÊенергияÊощеÊ
3,5ÊмилионаÊевроÊкатоÊподкрепаÊзаÊУкрайнаÊвÊтозиÊсектор.  

КомисарятÊсъщоÊтакаÊсеÊсрещнаÊсÊчленоветеÊнаÊукраинскияÊпарламентÊ—ÊВърховнатаÊ
рада,ÊиÊпроведеÊдискусииÊсÊУкренергоÊиÊдругиÊукраинскиÊенергийниÊдружества. 
 
 
Източник:Êhttps://ec.europa.eu/ 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 
 

ВъзстановяванетоÊнаÊУкрайна:ÊПосещениеÊвÊУкрайнаÊнаÊ
комисарÊСимсон,ÊсÊцелÊувеличаванеÊнаÊподкрепатаÊзаÊ

енергийнатаÊсистемаÊнаÊУкрайна 
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ЕвропейскатаÊкомисияÊпубликува третатаÊпоканаÊзаÊпредставянеÊнаÊпредложенияÊзаÊ
широкомащабниÊпроекти поÊлинияÊна фондаÊзаÊиновацииÊнаÊЕС.ÊСÊбюджет,ÊудвоенÊдоÊ3Ê
милиардаÊевроÊблагодарениеÊнаÊувеличенитеÊприходиÊотÊтръжнатаÊпродажбаÊнаÊквотиÊ
поÊсхематаÊнаÊЕСÊзаÊтърговияÊсÊемисииÊ(СТЕ),ÊтазиÊпубликуванаÊпрезÊ2022 г.ÊпоканаÊзаÊ
представянеÊнаÊпредложенияÊзаÊширокомащабниÊпроектиÊщеÊускориÊвнедряванетоÊнаÊ
промишлениÊрешенияÊзаÊдекарбонизацияÊнаÊЕвропа.ÊСъсÊсвояÊспециаленÊакцентÊвърхуÊ
приоритетитеÊна планаÊREPowerEU поканатаÊщеÊпредоставиÊдопълнителнаÊподкрепаÊ
заÊпрекратяванеÊнаÊзависимосттаÊнаÊЕСÊотÊрускитеÊизкопаемиÊгорива. 

СÊпоканатаÊщеÊсеÊфинансиратÊпроекти,ÊобхващащиÊследнитеÊтеми: 

· ОбщаÊдекарбонизация (бюджет:Ê1ÊмилиардÊевро)Ê—ÊзаÊиновативниÊпроектиÊвÊ
областтаÊнаÊенергиятаÊотÊвъзобновяемиÊизточници,ÊенергоемкитеÊотрасли,Ê
съхранениетоÊнаÊенергияÊилиÊулавянето,ÊизползванетоÊиÊсъхранениетоÊнаÊ
въглерод,ÊкактоÊиÊпродукти,ÊзаместващиÊвъглеродноÊинтензивнитеÊтранспортниÊ
гориваÊ(по-специалноÊнисковъглеродниÊтранспортниÊгорива,ÊвключителноÊзаÊ
морскияÊиÊвъздушнияÊтранспорт); 

· ИновативнаÊелектрификацияÊвÊпромишленосттаÊиÊпроизводствотоÊнаÊ
водород (бюджет:Ê1ÊмилиардÊевро)Ê—ÊзаÊиновативниÊпроектиÊвÊобласттаÊнаÊ
методитеÊзаÊелектрификация,ÊкоитоÊдаÊзаменятÊизползванетоÊнаÊизкопаемиÊгориваÊ
вÊпромишлеността,ÊкактоÊиÊзаÊпроизводствотоÊнаÊводородÊотÊвъзобновяемиÊ
източнициÊилиÊнавлизанетоÊнаÊводородÊвÊпромишлеността; 

· ПроизводствоÊнаÊчистиÊтехнологии (бюджет:Ê0,7ÊмилиардаÊевро)Ê—ÊзаÊ
иновативниÊпроектиÊзаÊпроизводствоÊнаÊкомпонентиÊиÊцялостноÊоборудванеÊзаÊ
електролизьориÊиÊгоривниÊелементи,ÊенергияÊотÊвъзобновяемиÊизточници,Ê
акумулиранеÊнаÊенергияÊиÊтермопомпи; 

СредноÊ големиÊ пилотниÊ проекти (бюджет:Ê 0,3Ê милиардаÊ евро)Ê —Ê заÊ
високоиновативниÊ проектиÊ вÊ решаващиÊ илиÊ революционниÊ технологииÊ заÊ дълбокаÊ
декарбонизацияÊ въвÊ всичкиÊ сектори,Ê приемливиÊ заÊ фонда.Ê ПроектитеÊ следваÊ даÊ
докажатÊ иновациятаÊ вÊ оперативнаÊ среда,Ê ноÊ нямаÊ даÊ сеÊ очакваÊ теÊ даÊ саÊ достигналиÊ
фазаÊнаÊширокомащабнаÊтехническаÊдемонстрацияÊилиÊтърговскоÊпроизводство. 
ПроектитеÊщеÊбъдатÊоценяваниÊотÊнезависимиÊоценителиÊвъзÊосноваÊнаÊтяхнотоÊ
равнищеÊнаÊиновация,ÊтехнияÊпотенциалÊзаÊизбягванеÊнаÊемисииÊнаÊпарниковиÊгазове,Ê
тяхнатаÊексплоатационна,ÊфинансоваÊиÊтехническаÊзрелост,ÊпотенциалаÊимÊзаÊ
увеличаванеÊнаÊмащабаÊиÊразходнатаÊимÊефективност.ÊПоканатаÊеÊотворенаÊзаÊ
проекти,ÊизпълняваниÊвÊдържавитеÊ—ÊчленкиÊнаÊЕС,ÊИсландияÊиÊНорвегияÊдоÊ16ÊмартÊ
2023 г. 

Проекти,Ê коитоÊ неÊ саÊ достигналиÊ необходиматаÊ степенÊ наÊ зрелостÊ заÊ получаванеÊ наÊ
безвъзмездниÊ средства,Ê могатÊ даÊ сеÊ възползватÊ отÊ помощÊ заÊ разработване,Ê
предоставянаÊотÊЕвропейскатаÊинвестиционнаÊбанка. 
 
Източник:Êhttps://ec.europa.eu/ 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

КомисиятаÊинвестираÊ3ÊмилиардаÊевроÊвÊиновативниÊ
проектиÊзаÊчистиÊтехнологииÊвÊизпълнениеÊнаÊпланаÊ
REPowerEUÊиÊзаÊускоряванеÊнаÊзеленияÊпреходÊнаÊ

Европа 
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ЕвропейскатаÊкомисияÊприеÊсъобщение,ÊвÊкоетоÊсеÊопределятÊнасокитеÊзаÊреформиранаÊ
рамкаÊнаÊЕСÊзаÊикономическоÊуправление.ÊКатоÊсеÊвзематÊпредвидÊосновнитеÊопасенияÊ
въвÊвръзкаÊсÊдействащатаÊрамка,ÊнасокитеÊиматÊзаÊцелÊдаÊукрепятÊустойчивосттаÊнаÊдългаÊ
иÊдаÊзасилятÊустойчивияÊиÊприобщаващÊрастежÊчрезÊинвестицииÊиÊреформи. 

ЦелтаÊнаÊнасокитеÊеÊдаÊсеÊгарантира,ÊчеÊрамкатаÊеÊпо-проста,Êпо-прозрачнаÊиÊпо-
ефективна,ÊсÊпо-голямаÊнационалнаÊангажираностÊиÊпо-доброÊправоприлагане,ÊкатоÊ
същевременноÊсеÊдаваÊвъзможностÊзаÊреформиÊиÊинвестицииÊиÊзаÊнамаляванеÊнаÊ
високитеÊравнищаÊнаÊдържавнияÊдългÊпоÊреалистичен,ÊпостепененÊиÊустойчивÊначин.ÊТакаÊ
реформиранатаÊрамкаÊследваÊдаÊспомогнеÊзаÊизгражданетоÊнаÊекологична,ÊцифроваÊиÊ
устойчиваÊикономикаÊнаÊбъдещето,ÊкатоÊсъщевременноÊгарантираÊустойчивосттаÊнаÊ
публичнитеÊфинансиÊвъвÊвсичкиÊдържавиÊчленки,ÊвÊсъответствиеÊсÊречтаÊнаÊ
председателя ФонÊдерÊЛайен заÊсъстояниетоÊнаÊСъюзаÊпрезÊ2022 г. ДнешнотоÊсъобщениеÊ
еÊрезултатÊотÊобширниÊконтактиÊсъсÊзаинтересованитеÊстраниÊиÊдържавитеÊчленки. 

НационалнитеÊплановеÊзаÊгарантиранеÊнаÊустойчивосттаÊнаÊдългаÊиÊзаÊзасилванеÊнаÊ
устойчивияÊрастежÊсаÊзалегналиÊвÊобщаÊрамкаÊнаÊЕС 

ПредлагаÊсеÊдаÊсеÊпреминеÊкъм прозрачнаÊрамкаÊнаÊЕСÊзаÊнадзор,ÊоснованаÊнаÊриска,ÊвÊ
коятоÊдаÊсеÊправиÊразграничениеÊмеждуÊдържавите,ÊкатоÊсеÊвзематÊпредвидÊ
предизвикателствата,ÊсвързаниÊсÊпубличнияÊимÊдълг.ÊНационалнитеÊсредносрочниÊ
фискално-структурниÊплановеÊсаÊкрайъгълниятÊкамъкÊнаÊпредложенатаÊотÊКомисиятаÊ
рамка.ÊТеÊщеÊвключватÊвÊединенÊцялостенÊсредносроченÊпланÊфискалниÊцели,ÊцелиÊзаÊ
реформиÊиÊинвестиции,ÊвключителноÊцелиÊзаÊпреодоляванеÊнаÊмакроикономическитеÊ
дисбаланси,ÊкогатоÊеÊнеобходимо,ÊкатоÊпоÊтозиÊначинÊщеÊсеÊсъздадеÊсъгласуванÊиÊ
рационализиранÊпроцес.ÊДържавитеÊчленкиÊщеÊразполагатÊсÊпо-голямаÊсвободаÊнаÊ
действиеÊприÊопределянетоÊнаÊсвояÊпланÊзаÊфискалнаÊкорекция,ÊкоетоÊ
ще засили националнатаÊангажираност сÊтехнитеÊфискалниÊтраектории. 

ЕдиненÊоперативенÊпоказателÊ—ÊнетнитеÊпървичниÊразходи,Êт.е.Êразходите,ÊкоитоÊсаÊподÊ
контролаÊнаÊправителствотоÊ—ÊщеÊпослужиÊкатоÊосноваÊзаÊопределянеÊнаÊпланаÊзаÊ
фискалнаÊкорекцияÊиÊзаÊизвършванеÊнаÊгодишенÊфискаленÊнадзор,ÊкатоÊпоÊтозиÊ
начин рамкатаÊзначителноÊщеÊсеÊопрости. 

На държавите членки ще бъдат предоставени повече възможности да замислят своите фискални 
траектории. Същевременно въвеждаме и по-строги инструменти на ЕС за правоприлагане, за да 
се гарантира постигането на резултати. Основаната на дефицита процедура при прекомерен 
дефицит (ППД) ще бъде запазена, а ППД, основана на дълга, ще бъде подсилена. Тя ще бъде 
задействана, когато държава членка с дълг над 60 % от БВП се отклони от договорения план на 
разходите.  

https://ec.europa.eu/ 

 
 
 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 
 

ИзгражданеÊнаÊрамкаÊзаÊикономическоÊуправление,Ê
съобразенаÊсÊпредстоящитеÊпредизвикателства 
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КомисиятаÊиÊвърховниятÊпредставителÊпредставихаÊднесÊсъвместноÊсъобщениеÊотносноÊ
политикатаÊнаÊЕСÊзаÊкиберотбрана,ÊкактоÊиÊпланÊзаÊдействиеÊотносноÊвоеннатаÊ
мобилностÊ2.0,ÊзаÊдаÊсеÊпредприематÊмеркиÊпредвидÊвлошаващатаÊсеÊситуацияÊвÊ
областтаÊнаÊсигурносттаÊвследствиеÊнаÊагресиятаÊнаÊРусияÊсрещуÊУкрайнаÊиÊдаÊсеÊ
увеличиÊкапацитетътÊнаÊЕСÊзаÊзащитаÊнаÊнеговитеÊгражданиÊиÊинфраструктура.Ê   

СÊноватаÊсиÊполитикаÊзаÊкиберотбранаÊЕСÊщеÊзасилиÊсътрудничествотоÊиÊинвестициитеÊ
вÊкиберотбранатаÊсÊцелÊпо-добраÊзащита,Êоткриване,ÊвъзпиранеÊиÊотбрана,ÊнасочениÊ
срещуÊнарастващияÊбройÊкибератаки.  

КиберпространствотоÊнямаÊграници.ÊИзвършенитеÊнеотдавнаÊкибератакиÊсрещуÊ
енергийниÊмрежи,ÊтранспортнаÊинфраструктураÊиÊкосмическиÊактивиÊпоказватÊрисковетеÊ
отÊтяхÊкактоÊзаÊгражданскотоÊнаселение,ÊтакаÊиÊзаÊвоенните.ÊПорадиÊтоваÊсаÊнеобходимиÊ
повечеÊдействияÊзаÊзащитаÊнаÊгражданите,ÊвъоръженитеÊсили,ÊгражданскитеÊиÊвоеннитеÊ
мисииÊиÊоперацииÊнаÊЕСÊсрещуÊкиберзаплахи.  ПолитикатаÊнаÊЕСÊвÊобласттаÊнаÊ
киберотбранатаÊимаÊзаÊцелÊдаÊувеличиÊспособноститеÊнаÊЕСÊзаÊкиберотбранаÊиÊдаÊ
засилиÊкоординациятаÊиÊсътрудничествотоÊмеждуÊвоеннитеÊиÊгражданскитеÊ
киберобщностиÊ(граждани,Êправоприлагане,ÊдипломацияÊиÊотбрана).ÊТяÊщеÊподобриÊ
ефективнотоÊуправлениеÊнаÊкиберкризиÊвÊЕСÊиÊщеÊспомогнеÊзаÊнамаляванеÊнаÊ
стратегическатаÊниÊзависимостÊвÊключовиÊкибертехнологии,ÊкатоÊуспоредноÊсÊтоваÊщеÊ
укрепиÊевропейскаÊотбранителнаÊтехнологичнаÊиÊиндустриалнаÊбазаÊ(ЕОТИБ).ÊТазиÊ
политикаÊщеÊстимулираÊобучението,ÊпривличанетоÊиÊзапазванетоÊкиберспециалистиÊиÊ
щеÊзасилиÊсътрудничествотоÊсÊнашитеÊпартньориÊвÊсфератаÊнаÊкиберотбраната.  

· ПолитикатаÊнаÊЕСÊвÊобласттаÊнаÊкиберотбранатаÊеÊизграденаÊоколоÊчетириÊстълба,Ê
обхващащДаÊработятÊзаедноÊзаÊпо-силнаÊкиберотбранаÊвÊЕС: ЕСÊщеÊзасилиÊ
механизмитеÊсиÊзаÊкоординацияÊмеждуÊангажиранитеÊсÊкиберотбранатаÊнаÊ
националноÊравнищеÊиÊнаÊравнищеÊЕС,ÊщеÊувеличиÊобменаÊнаÊинформацияÊиÊ
сътрудничествотоÊмеждуÊвоеннитеÊиÊгражданскитеÊкиберобщностиÊиÊщеÊокажеÊощеÊпо
-голямаÊподкрепаÊзаÊвоеннитеÊмисииÊиÊоперацииÊпоÊлинияÊнаÊОПСО.   

· ДаÊзащитятÊотбранителнитеÊструктуриÊнаÊЕС: ДориÊнекритичниÊсофтуерниÊ
компонентиÊмогатÊдаÊбъдатÊизползваниÊзаÊизвършванетоÊнаÊкибератакиÊсрещуÊ
дружестваÊилиÊправителства,ÊвключителноÊвÊсектораÊнаÊотбраната.ÊПорадиÊтоваÊеÊ
необходимаÊдопълнителнаÊработаÊпоÊстандартизациятаÊиÊсертифициранетоÊвъвÊ
връзкаÊсÊгарантиранетоÊнаÊкиберсигурносттаÊкактоÊвъвÊвоенните,ÊтакаÊиÊвÊ
гражданскитеÊсектори.   

· ДаÊинвестиратÊвÊспособностиÊзаÊкиберотбрана: НеобходимоÊеÊдържавитеÊ
значителноÊдаÊувеличатÊинвестициитеÊвÊмодерниÊвоенниÊспособностиÊзаÊ
киберотбрана,ÊкатоÊработятÊсъвместно,ÊизползвайкиÊплатформитеÊзаÊсътрудничествоÊ
иÊмеханизмитеÊзаÊфинансиранеÊнаÊравнищетоÊнаÊЕС,ÊкатоÊнапримерÊпостоянноÊ
структурираноÊсътрудничествоÊиÊЕвропейскияÊфондÊзаÊотбрана,ÊкактоÊиÊпрограмитеÊ
„ХоризонтÊЕвропа“ÊиÊ„ЦифроваÊЕвропа“. 

ДаÊработятÊсъвместноÊзаÊпреодоляванеÊнаÊобщитеÊпредизвикателства: НаÊосноватаÊ
наÊналичнитеÊсигурностÊиÊотбрана,ÊкактоÊиÊнаÊкибердиалозиÊсÊпартньорскиÊдържави,ÊЕСÊ
щеÊработиÊзаÊизгражданетоÊнаÊспецифичниÊпартньорстваÊвÊобласттаÊнаÊ
киберотбраната.  иÊширокÊнаборÊотÊинициативи,ÊкоитоÊщеÊпомогнатÊнаÊЕСÊиÊдържавитеÊ
членки:  

https://ec.europa.eu/ 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

Киберотбрана:ÊЕСÊзасилваÊдействиятаÊсрещуÊ
киберзаплахите 



 

 

ОбластнаÊадминистрацияÊЯмбол 
www.yambol.government.bg 24 

КомисиятаÊприеÊпреразгледанÊпланÊзаÊдействиеÊнаÊЕС,ÊнасоченÊкъмÊпрекратяванеÊнаÊ
незаконнатаÊтърговияÊсÊекземпляриÊотÊдиватаÊфлораÊиÊфаунаÊвÊсъответствиеÊсÊ
ангажиментите,ÊзаложениÊв стратегиятаÊзаÊбиологичнотоÊразнообразиеÊзаÊ
2030 г. НезаконниятÊиÊдоходоносенÊпазарÊнаÊекземпляриÊотÊдиватаÊфлораÊиÊфаунаÊвÊ
световенÊмащабÊдопринасяÊзаÊнамаляванетоÊнаÊпопулацииÊилиÊизчезванетоÊнаÊцелиÊ
видовеÊиÊеÊфакторÊзаÊразпространениетоÊнаÊзоонозниÊболестиÊ(болести,ÊкоитоÊсеÊ
предаватÊотÊживотниÊнаÊхора).ÊСпоред СветовнияÊдокладÊзаÊпрестъплениятаÊсрещуÊ
диватаÊфлораÊиÊфауна,ÊизготвенÊпрезÊ2020Êг.ÊотÊСлужбатаÊнаÊООНÊпоÊнаркотицитеÊиÊ
престъпността,ÊвсякаÊдържаваÊвÊсветаÊеÊзасегнатаÊотÊтрафикаÊнаÊекземпляриÊотÊдиватаÊ
флораÊиÊфауна,ÊкойтоÊобхващаÊголямоÊразнообразиеÊотÊвидовеÊ—ÊотÊзмиоркиÊиÊ
панголиниÊдоÊрозовоÊдърво.ÊАктуализираниятÊпланÊщеÊнаправляваÊновитеÊдействияÊнаÊ
ЕСÊсрещуÊтозиÊтрафикÊвÊпериодаÊдоÊ2027 г.ÊвъзÊосноваÊнаÊпървия планÊзаÊдействие,Ê
приетÊпредиÊшестÊгодини. 

ВÊпреразгледанияÊпланÊсаÊзаложениÊчетириÊосновниÊприоритета: 

· предотвратяванеÊнаÊтрафикаÊнаÊекземпляриÊотÊдиватаÊфлораÊиÊфаунаÊиÊ
премахванеÊнаÊосновнитеÊпричиниÊзаÊнего чрезÊнамаляванеÊнаÊпотребителскотоÊ
търсенеÊнаÊнезаконноÊтъргуваниÊвидове,ÊподкрепаÊзаÊустойчивияÊпоминъкÊвÊ
държавитеÊнаÊпроизходÊиÊборбаÊсÊкорупциятаÊнаÊвсичкиÊравнища; 

·   укрепванеÊнаÊправнатаÊиÊполитическатаÊрамкаÊзаÊборбаÊсÊтрафикаÊнаÊ
екземпляриÊотÊдиватаÊфлораÊиÊфауна чрезÊпривежданеÊнаÊевропейскитеÊиÊ
националнитеÊполитикиÊвÊсъответствиеÊсÊмеждународнитеÊангажиментиÊиÊнай-новитеÊ
данни,ÊкактоÊиÊчрезÊосигуряванеÊнаÊподкрепаÊотÊстранаÊнаÊстопанскитеÊсектори,Ê
участващиÊвÊтърговиятаÊсÊтакиваÊекземпляри; 

·   прилаганеÊнаÊразпоредбитеÊиÊполитикитеÊзаÊефективнаÊборбаÊсÊтрафикаÊнаÊ
екземпляриÊотÊдиватаÊфлораÊиÊфауна чрезÊподобряванеÊнаÊпроцентаÊнаÊ
разкриванеÊнаÊнезаконнитеÊдейностиÊвÊрамкитеÊнаÊЕС,ÊсъсредоточаванеÊнаÊусилиятаÊ
върхуÊизгражданетоÊнаÊкапацитетÊпоÊцялатаÊверигаÊнаÊправоприлагане,ÊнасърчаванеÊ
наÊкоординациятаÊиÊсътрудничествотоÊкактоÊвÊрамкитеÊнаÊдържавитеÊчленки,ÊтакаÊиÊ
междуÊтях,ÊиÊувеличаванеÊнаÊусилиятаÊзаÊсправянеÊсÊонлайнÊаспектитеÊнаÊтрафика; 

· засилванеÊнаÊглобалнотоÊпартньорствоÊмеждуÊдържавитеÊнаÊпроизход,ÊнаÊ
потреблениеÊиÊнаÊтранзитноÊпреминаванеÊсрещуÊтрафикаÊнаÊекземпляриÊотÊ
диватаÊфлораÊиÊфауна чрезÊповишаванеÊнаÊтехнияÊкапацитетÊиÊподобряванеÊнаÊ
сътрудничествотоÊмеждуÊдържавитеÊчленки,ÊевропейскитеÊправоприлагащиÊорганиÊиÊ
ключовиÊдържавиÊизвънÊЕС. 

ПрезÊ ноемвриÊ странитеÊ поÊ КонвенциятаÊ поÊ международнатаÊ търговияÊ съсÊ застрашениÊ
видовеÊотÊдиватаÊфаунаÊиÊфлораÊ (CITES)ÊщеÊсеÊсрещнатÊвÊПанама,Ê заÊдаÊобсъдятÊпо-
строгиÊ разпоредбиÊ заÊ търговиятаÊ сÊ близоÊ 600Ê растителниÊ иÊ животинскиÊ вида.Ê ЕСÊ щеÊ
представиÊпреразгледанияÊпланÊзаÊдействиеÊзаедноÊсъсÊсолиденÊпакетÊотÊпредложенияÊ
въвÊвръзкаÊсÊвидовете,Ê коитоÊследваÊдаÊбъдатÊвключениÊвÊприложениятаÊ къмÊCITESÊвÊ
рамкитеÊна 19-отоÊзаседаниеÊнаÊКонференциятаÊнаÊстраните. 
 
https://ec.europa.eu/ 
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БиологичноÊразнообразие:Êпо-строгиÊмеркиÊсрещуÊ
трафикаÊнаÊекземпляриÊотÊдиватаÊфлораÊиÊфауна 
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КомисиятаÊпродължаваÊотговораÊсиÊнаÊпродължаващатаÊенергийнаÊкриза,ÊкатоÊ
предлага механизъмÊзаÊкорекцияÊнаÊпазара заÊзащитаÊнаÊпредприятиятаÊиÊ
домакинстватаÊвÊЕСÊотÊепизодичниÊслучаиÊнаÊпрекомерноÊвисокиÊцениÊнаÊгазаÊвÊ
ЕС.ÊТоваÊпредложениеÊдопълваÊмеркитеÊзаÊнамаляванеÊнаÊтърсенетоÊнаÊгазÊиÊзаÊ
гарантиранеÊнаÊсигурносттаÊнаÊдоставкитеÊчрезÊдиверсификацияÊнаÊдоставчицитеÊнаÊ
енергия.ÊНовиятÊмеханизъмÊимаÊзаÊцелÊдаÊнамалиÊнестабилносттаÊнаÊевропейскитеÊ
пазариÊнаÊгаз,ÊкатоÊсъщевременноÊгарантираÊсигурносттаÊнаÊдоставкитеÊнаÊгаз. 

СледÊрускотоÊнашествиеÊвÊУкрайнаÊиÊизползванетоÊнаÊенергийнитеÊдоставкиÊкатоÊ
оръжие,ÊценитеÊнаÊприроднияÊгазÊотбелязахаÊбезпрецедентниÊпиковеÊвÊцелияÊЕС,Ê
достигайкиÊрекордниÊстойностиÊпрезÊвторатаÊполовинаÊнаÊавгустÊтазиÊгодина.Ê
ЕкстремниятÊскокÊнаÊценитеÊвÊпродължениеÊнаÊпочтиÊдвеÊседмициÊпрезÊавгустÊбешеÊ
многоÊвреденÊзаÊевропейскатаÊикономика,ÊсÊвериженÊефектÊвърхуÊценитеÊнаÊ
електроенергиятаÊиÊувеличениеÊнаÊобщатаÊинфлация.ÊКомисиятаÊпредлагаÊдаÊсеÊ
предотвратиÊповтарянетоÊнаÊподобниÊепизодичниÊслучаиÊсÊвремененÊиÊдобреÊ
насочен инструмент заÊавтоматичнаÊнамесаÊнаÊпазаритеÊнаÊгазÊвÊслучайÊнаÊ
изключителноÊвисокиÊцениÊнаÊгаза.  

ПредпазенÊтаванÊзаÊценитеÊнаÊгаза 

ПредложениятÊинструментÊсеÊсъстоиÊот предпазенÊтаван отÊ275 EURÊзаÊценитеÊнаÊ
дериватитеÊнаÊTTFÊзаÊмесецаÊнапред.ÊВиртуалнатаÊборсаÊTitleÊTransferÊFacilityÊ(TTF),Ê
коятоÊеÊнай-честоÊизползваниятÊреферентенÊпоказателÊнаÊЕСÊзаÊценитеÊнаÊгаза,ÊиграеÊ
ключоваÊроляÊнаÊевропейскияÊпазарÊнаÊгазÊнаÊедро. МеханизмътÊщеÊ
се задейства автоматично,ÊкогатоÊсаÊизпълнениÊследнитеÊдвеÊусловия: 

· ценитеÊнаÊсетълментÊнаÊдериватиÊсÊнай-кратъкÊсрокÊзаÊизпълнениеÊнаÊTTFÊ
надхвърлятÊ275 EURÊвÊпродължениеÊнаÊдвеÊседмици; 

· ценитеÊнаÊTTFÊсаÊсÊ58 EURÊпо-високиÊотÊреферентнатаÊценаÊзаÊВПГÊвÊпродължениеÊ
наÊ10ÊпоследователниÊдниÊзаÊтърговияÊвÊрамкитеÊнаÊдветеÊседмици. 

КогатоÊтезиÊусловияÊсаÊизпълнени,ÊАгенциятаÊзаÊсътрудничествоÊмеждуÊрегулаторитеÊнаÊ
енергияÊ (ACER)ÊнезабавноÊпубликува известиеÊ заÊ корекцияÊ наÊ пазара вÊОфициаленÊ
вестникÊ наÊ ЕвропейскияÊ съюзÊ иÊ уведомяваÊ Комисията,Ê ЕвропейскияÊ органÊ заÊ ценниÊ
книжаÊ иÊ пазариÊ (ЕОЦКП)Ê иÊ ЕвропейскатаÊ централнаÊ банкаÊ (ЕЦБ).Ê НаÊ следващияÊ денÊ
механизмътÊзаÊкорекцияÊнаÊценитеÊвлизаÊвÊсилаÊиÊнямаÊдаÊбъдатÊприеманиÊнарежданияÊ
заÊдериватиÊсÊнай-кратъкÊсрокÊзаÊизпълнениеÊнаÊTTF,ÊнадвишаващиÊпредпазнияÊтаванÊзаÊ
цените.ÊМеханизмътÊможеÊдаÊбъдеÊзадействанÊотÊ1ÊянуариÊ2023 г.  
 
https://ec.europa.eu/ 
 
 
 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ  ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

КомисиятаÊпредлагаÊновÊинструментÊнаÊЕСÊзаÊ
ограничаванеÊнаÊпрекомернитеÊскоковеÊвÊценитеÊнаÊгаза 
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ИЗДАДЕНИÊРАЗРЕШИТЕЛНИÊЗАÊСТРОЕЖÊИÊЗАПОЧНАТОÊСТРОИТЕЛСТВОÊНАÊНОВИÊСГРАДИÊВÊОБЛАСТÊЯМБОЛÊ
ПРЕЗÊТРЕТОТОÊТРИМЕСЕЧИЕÊНАÊ2022ÊГОДИНА 

 

ПрезÊ третотоÊ тримесечиеÊнаÊ2022Ê г.ÊместнитеÊ администрацииÊнаÊ териториятаÊнаÊобластÊЯмболÊсаÊиздалиÊразрешителниÊ заÊ
строежÊнаÊ11ÊжилищниÊсградиÊсÊ53ÊжилищаÊвÊтяхÊиÊ7 428Êкв.ÊмÊразгънатаÊзастроенаÊплощÊ(РЗП)ÊиÊнаÊ15ÊдругиÊсградиÊсÊ8Ê591Êкв.ÊмÊ
РЗП. 

СпрямоÊ предходнотоÊ тримесечиеÊ издаденитеÊ разрешителниÊ заÊ строежÊ наÊ жилищнитеÊ сградиÊ намаляватÊ сÊ 15.4%,Ê докатоÊ
жилищатаÊвÊтяхÊсеÊувеличаватÊ-ÊсъсÊ120.8%,ÊаÊобщатаÊимÊзастроенаÊплощÊ-ÊсъсÊ138.2%.ÊИздаденитеÊразрешителниÊзаÊстроежÊнаÊдругиÊ
сградиÊбележатÊспадÊотÊ44.4%,ÊкактоÊиÊобщатаÊимÊзастроенаÊплощÊ-ÊсÊ18.3%. 

ВÊ сравнениеÊ сÊ третотоÊ тримесечиеÊ наÊ 2021Ê г.Ê издаденитеÊ разрешителниÊ заÊ строежÊ наÊ новиÊ жилищниÊ сградиÊ намаляватÊ сÊ
35.3%,ÊдокатоÊжилищатаÊвÊтяхÊсеÊувеличаватÊ-ÊсъсÊ112.0%,ÊаÊобщатаÊимÊзастроенаÊплощÊ-ÊсÊ68.5%.ÊБроятÊнаÊиздаденитеÊразрешителниÊ
заÊстроежÊнаÊдругиÊвидовеÊсградиÊсаÊсÊ44.4%Êпо-малко,ÊаÊсъответнатаÊимÊРЗПÊ-ÊсÊ56.9%. 

 

Фиг.Ê1.ÊИздадениÊразрешителниÊзаÊстроежÊнаÊновиÊсгради 

вÊобластÊЯмболÊпоÊвидовеÊиÊтримесечия 
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Най-голямÊ бройÊ разрешителниÊ заÊ строежÊ наÊ новиÊ жилищниÊ сградиÊ саÊ издадениÊ вÊ областитеÊ СофияÊ (столица)Ê -Ê 450,Ê

ПловдивÊ -Ê 345,ÊСофияÊ -Ê 213,Ê БургасÊ -Ê 189,Ê иÊВарнаÊ -Ê 159.ÊНай-многоÊжилищаÊпредстоиÊ даÊбъдатÊ започнатиÊ вÊ областитеÊСофияÊ
(столица)Ê-Ê5Ê407,ÊПловдивÊ-Ê4Ê760,ÊВарнаÊ-Ê1Ê595,ÊБургасÊ–Ê818,ÊиÊСофияÊ-Ê296. 

ПрезÊ третотоÊ тримесечиеÊ наÊ 2022Ê г.Ê наÊ териториятаÊ наÊ областÊ ЯмболÊ еÊ започналÊ строежътÊ наÊ 9Ê жилищниÊ сградиÊ сÊ 9Ê
жилищаÊвÊтяхÊиÊсÊ862Êкв.ÊмÊРЗПÊиÊнаÊ13ÊдругиÊсградиÊсÊ6Ê235Êкв.ÊмÊРЗП. 

СпрямоÊ предходнотоÊ тримесечиеÊ броятÊ наÊ започнатитеÊ новиÊ жилищниÊ сградиÊ намаляваÊ сÊ 18.2%,Ê жилищатаÊ вÊ тяхÊ -Ê сÊ
59.1%,ÊаÊтяхнатаÊразгънатаÊзастроенаÊплощÊ-ÊсъсÊ75.4%.ÊЗапочнатитеÊдругиÊвидовеÊсградиÊсаÊсÊ8.3%Êповече,ÊаÊобщатаÊимÊзастроенаÊ
площÊÊ-ÊсÊ2.4%. 

ВÊсравнениеÊсÊтретотоÊтримесечиеÊнаÊ2021Êг.ÊзапочнатитеÊновиÊжилищниÊсградиÊсаÊпо-малкоÊсÊ43.8%,ÊброятÊнаÊжилищатаÊ
вÊтяхÊнамаляваÊсÊ69.0%,ÊкактоÊиÊразгънататаÊимÊзастроенаÊплощÊ-ÊсъсÊ75.5%.ÊЗапочнатитеÊдругиÊвидовеÊсградиÊнамаляватÊсÊ18.8%,Ê
аÊобщатаÊимÊзастроенаÊплощÊ-ÊсÊ23.8%. 

 

 
МетодологичниÊбележки 

 

ТримесечнотоÊстатистическоÊнаблюдениеÊзаÊиздаденитеÊразрешителниÊзаÊстроежÊиÊзапочнатотоÊстроителствоÊосигуряваÊ
информацияÊкактоÊзаÊиздаденитеÊотÊместнитеÊадминистрацииÊразрешителниÊзаÊстроеж,ÊтакаÊиÊзаÊзапочнатотоÊстроителствоÊнаÊновиÊ
сградиÊ споредÊ технияÊ видÊ иÊ разгънатаÊ застроенаÊ площ.Ê ТазиÊ информацияÊ можеÊ даÊ сеÊ използваÊ катоÊ индикаторÊ заÊ бъдещатаÊ
активностÊнаÊстроителнитеÊпредприятияÊвÊстраната. 

ВидоветеÊсградиÊсеÊпосочватÊвÊсъответствиеÊсÊКласификациятаÊнаÊсградитеÊиÊстроителнитеÊсъоръженияÊ(КССÊ -Ê
2001)ÊиÊсеÊподразделятÊна: 

ЖилищниÊ-Êсгради,ÊполезнатаÊплощÊнаÊкоитоÊвÊголяматаÊсиÊчастÊеÊпредназначенаÊзаÊжилищниÊцелиÊзаÊпостоянноÊобитаване. 

НежилищниÊ-ÊсградиÊзаÊразличниÊнежилищниÊнужди,ÊкоитоÊвключват: 

административниÊ -Ê офисиÊ иÊ сградиÊ заÊ административнаÊ дейностÊ наÊ ведомстваÊ иÊ другиÊ организацииÊ иÊ сдруженияÊ
(представителниÊ сградиÊ -Ê банки,Ê пощи,Ê правителствениÊ сгради,Ê сградиÊ заÊ конференции,Ê конгреси,Ê съдилища,Ê
общини); 

другиÊ сградиÊ -Ê всичкиÊ останалиÊ видовеÊ сгради,Ê предназначениÊ заÊ различниÊ дейности:Ê производствена,Ê търговска,Ê
транспортна,Ê просветна,Ê културна,Ê спортна,Ê селскостопанска,Ê здравеопазване,Ê базиÊ заÊ почивкаÊ иÊ краткосрочноÊ
пребиваванеÊ(хотели,Êмотели,ÊпочивниÊдомове,ÊхижиÊиÊдр.) 

РазгънатаÊ (обща)Ê застроенаÊ площÊ наÊ сградитеÊ еÊ суматаÊ отÊ застроенитеÊ площиÊ наÊ всичкиÊ етажиÊ поÊ външниÊ
измерения. 
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ВЪВЕДЕНИÊВÊЕКСПЛОАТАЦИЯÊНОВОПОСТРОЕНИÊЖИЛИЩНИÊСГРАДИÊИÊЖИЛИЩАÊВÊОБЛАСТÊЯМБОЛÊПРЕЗÊ

ТРЕТОТОÊТРИМЕСЕЧИЕÊНАÊ2022ÊГОДИНА 

(ПРЕДВАРИТЕЛНИÊДАННИ) 

 

ПоÊ предварителниÊ данниÊ наÊНационалнияÊ статистическиÊ институтÊ броятÊ наÊ въведенитеÊ вÊ експлоатацияÊжилищниÊ сградиÊ вÊ
областÊЯмболÊпрезÊтретотоÊтримесечиеÊнаÊ2022Êг.ÊеÊ10,ÊаÊновопостроенитеÊжилищаÊвÊтяхÊсаÊ23.ÊСпрямоÊтретотоÊтримесечиеÊнаÊ2021Êг.Ê
сградитеÊсеÊувеличаватÊсÊ42.9%,ÊаÊжилищатаÊвÊтяхÊ-ÊсъсÊ187.5%Ê(фиг.Ê1). 

 

Фиг.Ê1.ÊВъведениÊвÊексплоатацияÊновопостроениÊжилищниÊсградиÊиÊжилища 

вÊобластÊЯмболÊпоÊтримесечияÊ 

 

 
 

ОтÊ въведенитеÊ вÊ експлоатацияÊ новопостроениÊ жилищниÊ сградиÊ презÊ третотоÊ тримесечиеÊ наÊ 2022Ê г.Ê съсÊ стоманобетоннаÊ
конструкцияÊсаÊ60.0%,ÊаÊсÊтухленаÊ-Ê40.0%. 

Най-високÊеÊделътÊнаÊновопостроенитеÊжилищаÊсÊдвеÊиÊсÊтриÊстаи,ÊсъответноÊсÊпоÊ43.5%,ÊаÊнай-нисъкÊнаÊтезиÊсÊчетириÊстаиÊ
(13.0%). 

ОбщатаÊполезнаÊплощÊнаÊвсичкиÊновопостроениÊжилищаÊпрезÊтретотоÊтримесечиеÊнаÊ2022Êг.ÊеÊ 1Ê649Êкв.Êм,Ê катоÊ спрямоÊ
съответнотоÊтримесечиеÊнаÊ2021Êг.ÊсеÊувеличаваÊсÊ53.5%. 

ЖилищнатаÊплощÊсъщоÊсеÊувеличаваÊ-ÊсÊ59.4%ÊиÊдостигаÊ1Ê197Êкв.ÊметраÊ(фиг.Ê2). 
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СреднатаÊполезнаÊплощÊнаÊедноÊновопостроеноÊжилищеÊнамаляваÊотÊ134.3Êкв.ÊмÊпрезÊтретотоÊтримесечиеÊнаÊ2021Êг.Ê
наÊ71.7Êкв.ÊмÊпрезÊсъщотоÊтримесечиеÊнаÊ2022Êгодина. 

 

Фиг.Ê2.ÊОбщаÊполезнаÊиÊжилищнаÊплощÊнаÊвъведените 

вÊексплоатацияÊновопостроениÊжилищаÊвÊобластÊЯмболÊпоÊтримесечияÊ 

 

МетодологичниÊбележки 

 

СтатистическитеÊ данниÊ заÊ новопостроенитеÊ жилищниÊ сградиÊ иÊ жилищаÊ саÊ разработениÊ наÊ базатаÊ наÊ тримесечнаÊ
информация,ÊполучаванаÊотÊобщинскитеÊадминистрации. 

ВÊобхватаÊнаÊнаблюдениетоÊсеÊвключватÊновопостроенитеÊжилищниÊсградиÊсÊодобренÊприемателенÊпротоколÊобр.Ê16ÊилиÊ
издаденоÊ разрешениеÊ заÊ ползванеÊ съгласноÊ НаредбаÊ №Ê 2/31.07.2013Ê г.Ê наÊ МинистерствотоÊ наÊ регионалнотоÊ развитиеÊ иÊ
благоустройството. 

ЖилищнатаÊплощÊвключваÊплощтаÊнаÊстаитеÊзаÊживеене,Êспалните,ÊнишитеÊзаÊспане,Êстоловите,ÊстаитеÊзаÊдневноÊ
престояване,Êстаите,ÊползваниÊкатоÊработниÊкабинетиÊиÊбиблиотекиÊнаÊнаучниÊработници,Êгостните,Êхоловете,ÊкактоÊиÊплощтаÊнаÊ
кухнитеÊнадÊ4Êкв.Êм.ÊДоÊ31.12.2018Êг.ÊплощтаÊнаÊкухнитеÊсÊплощÊнадÊ4Êкв.ÊмÊсеÊразглеждаÊотделно. 

СпомагателнатаÊплощÊвключваÊплощтаÊнаÊспомагателнитеÊпомещения,ÊстаитеÊиÊкухнитеÊсÊплощÊпо-малкаÊотÊ4Êкв.Ê
м,Ê вестибюлитеÊ сÊ порталÊ иÊ другаÊ преграда,Ê коридорите,Ê антретата,Ê баните,Ê тоалетните,Ê килерите,Ê дрешниците,Ê другитеÊ
спомагателниÊпомещенияÊ(сушилни,Êперални,ÊбалкониÊиÊлоджии)ÊнезависимоÊотÊголеминатаÊнаÊплощтаÊим.Ê 

ПолезнатаÊплощÊнаÊжилищетоÊпредставляваÊсумаÊотÊжилищнатаÊиÊспомагателнатаÊплощ. 

СреднатаÊполезнаÊплощÊнаÊжилищетоÊеÊотношениеÊнаÊполезнатаÊплощÊкъмÊброяÊнаÊжилищата. 

ПовечеÊинформацияÊиÊданниÊ заÊ въведенитеÊвÊ експлоатацияÊновопостроениÊжилищниÊсградиÊиÊжилищаÊмогатÊдаÊбъдатÊ
намерениÊнаÊинтернетÊстраницатаÊнаÊНСИÊнаÊследнияÊлинк:Êhttp://www.nsi.bg/node/3087/. 
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ДЕЙНОСТÊНАÊМЕСТАТАÊЗАÊНАСТАНЯВАНЕ 

ВÊОБЛАСТÊЯМБОЛÊПРЕЗÊСЕПТЕМВРИÊ2022ÊГОДИНА 

 

ПрезÊсептемвриÊ2022Êг.ÊвÊобластÊЯмболÊсаÊфункциониралиÊ20ÊместаÊзаÊнастаняванеÊсÊнадÊ10ÊлеглаÊ -Êхотели,Êмотели,ÊхижиÊиÊ
другиÊместаÊзаÊкраткосрочноÊнастаняване.ÊБроятÊнаÊстаитеÊвÊтяхÊеÊ392,ÊаÊнаÊлеглатаÊ-Ê703.ÊВÊсравнениеÊсъсÊсептемвриÊ2021Êг.ÊобщиятÊ
бройÊнаÊместатаÊзаÊнастаняванеÊсеÊувеличаваÊсÊ5.3%,ÊаÊлеглатаÊвÊтяхÊ-ÊсÊ7.5%. 

ОбщиятÊбройÊнаÊнощувкитеÊвъвÊвсичкиÊместаÊзаÊнастаняване,ÊрегистрираниÊпрезÊсептемвриÊ2022Êг.,ÊеÊ4Ê802,ÊилиÊсÊ86.6%ÊповечеÊвÊ
сравнениеÊсъсÊсъщияÊмесецÊнаÊпредходнатаÊгодина. 

СÊ най-голямÊ относителенÊ дялÊ наÊ реализиранитеÊ нощувкиÊ вÊ местатаÊ заÊ настаняванеÊ отÊ чужденциÊ презÊ септемвриÊ 2022Ê г.Ê вÊ
областÊЯмболÊеÊИталияÊ-Ê9.2%,ÊследватÊОбединеноÊкралствоÊ-ÊсÊ8.7%,ÊРумънияÊ-ÊсÊ7.8%ÊиÊПортугалияÊ-Ê7.0%. 

ПренощувалитеÊлицаÊвÊместатаÊзаÊнастаняванеÊвÊобластÊЯмболÊпрезÊсептемвриÊ2022Êг.ÊсеÊувеличаватÊсÊ48.1%ÊвÊсравнениеÊсъсÊ
съответнияÊ месецÊ наÊ 2021Ê г.Ê иÊ достигатÊ 1Ê 930.Ê ТеÊ саÊ реализиралиÊ средноÊ поÊ 2.5Ê нощувки.Ê ПренощувалитеÊ българиÊ саÊ 1Ê 652,Ê аÊ
пренощувалитеÊчужденциÊ-Ê278.ÊЧуждитеÊгражданиÊсаÊреализиралиÊсредноÊпоÊ2.6Êнощувки,ÊаÊбългарскитеÊ-ÊсредноÊпоÊ2.5Êнощувки. 

ОбщатаÊ заетостÊ наÊ леглатаÊ вÊ местатаÊ заÊ настаняванеÊ презÊ септемвриÊ 2022Ê г.Ê еÊ 22.8%Ê иÊ вÊ сравнениеÊ съсÊ същияÊ месецÊ наÊ
предходнатаÊгодинаÊзаетосттаÊнаÊлеглатаÊсеÊувеличаваÊсÊ9.7ÊпроцентниÊпунктаÊ(фиг.1). 

 

Фиг.1.ÊЗаетостÊнаÊлеглатаÊвÊместатаÊзаÊнастаняванеÊвÊобластÊЯмболÊпоÊмесеци 
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ПриходитеÊотÊнощувкиÊпрезÊсептемвриÊ2022Êг.ÊвÊобласттаÊдостигатÊ248 288Êлв.,ÊилиÊсъсÊ116.3%ÊповечеÊвÊсравнениеÊсъсÊ
септемвриÊ2021Êгодина.ÊРегистрираноÊеÊувеличениеÊкактоÊвÊприходитеÊотÊбългарскиÊгражданиÊ-ÊсъсÊ128.3%,ÊтакаÊиÊвÊприходитеÊотÊ
чуждитеÊгражданиÊ-ÊсъсÊ73.7%(фиг.Ê2). 

 

Фиг.2.ÊПриходиÊотÊнощувкиÊвÊместатаÊзаÊнастаняване 

вÊобластÊЯмболÊпоÊмесеци 

 

 

МетодологичниÊбележки 

 

ОтÊ2012Ê г.Ê статистическотоÊизследванеÊнаÊдейносттаÊнаÊместатаÊ заÊнастаняванеÊ сеÊпровеждаÊмесечноÊвÊ съответствиеÊ сÊ
РегламентÊ №692/2011Ê наÊ ЕвропейскияÊ парламентÊ иÊ наÊ СъветаÊ относноÊ европейскатаÊ статистикаÊ наÊ туризмаÊ иÊ РегламентÊ
№1051/2011Ê наÊ ЕвропейскатаÊ комисияÊ заÊ прилаганеÊ наÊ РегламентÊ№692/2011Ê наÊ ЕвропейскияÊ парламентÊ иÊ наÊ СъветаÊ относноÊ
европейскатаÊстатистикаÊнаÊтуризмаÊпоÊотношениеÊнаÊструктуратаÊнаÊотчетитеÊзаÊкачествотоÊиÊпредаванетоÊнаÊданните. 

ВÊнаблюдениетоÊсеÊвключватÊкатегоризиранитеÊхотели,ÊкъмпингиÊиÊдругиÊместаÊзаÊкраткосрочноÊнастаняванеÊсÊнадÊ10Ê
легла,ÊфункциониралиÊпрезÊсъответнияÊотчетенÊпериод. 

ВÊпоказателяÊдругиÊместаÊ заÊкраткосрочноÊнастаняванеÊ саÊ обхванатиÊ вилниÊиÊ туристическиÊ селища,Ê хостели,Ê къщиÊ заÊ
гости,Êбунгала,ÊпочивниÊдомове,Êхижи,ÊчастниÊквартириÊиÊапартаментиÊиÊдругиÊместаÊзаÊкраткосрочноÊнастаняване. 

ЛегладенонощияÊвÊексплоатацияÊеÊмаксималниятÊкапацитетÊнаÊразкрититеÊлеглаÊзаÊвсекиÊденÊотÊотчетнияÊмесец. 

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

ПовeчеÊ информацияÊ иÊ данниÊ заÊ местатаÊ заÊ настаняванеÊ могатÊ даÊ бъдатÊ намерениÊ наÊ интернетÊ страницатаÊ наÊНСИÊ наÊ
следнияÊлинк:Êhttp://www.nsi.bg/Туризъм. 
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НАЕТИÊЛИЦАÊИÊСРЕДНАÊБРУТНАÊРАБОТНАÊЗАПЛАТАÊВÊОБЛАСТÊЯМБОЛÊ 

ПРЕЗÊТРЕТОТОÊТРИМЕСЕЧИЕÊНАÊ2022ÊГОДИНА 

 

ПоÊпредварителниÊ данниÊнаÊНационалнияÊ статистическиÊинститутÊнаетитеÊлицаÊпоÊ трудовоÊиÊ служебноÊправоотношениеÊ вÊ
областÊЯмболÊкъмÊкраяÊнаÊсептемвриÊ2022Êг.ÊсаÊ27.6Êхиляди.ÊСпрямоÊкраяÊнаÊюниÊ2022Êг.ÊнаетитеÊлицаÊнамаляватÊсÊ1.3%,ÊаÊвÊсравнениеÊ
съсÊсъщияÊпериодÊнаÊпредходнатаÊгодинаÊ-ÊсÊ3.0%. 

НаетитеÊлицаÊпоÊтрудовоÊиÊслужебноÊправоотношениеÊкъмÊкраяÊнаÊсептемвриÊ2022Êг.ÊвÊобщественияÊсекторÊсаÊ7.0Êхил.,ÊаÊвÊ
частнияÊ -Ê 20.7Ê хиляди.ÊСпрямоÊ краяÊ наÊюниÊ2022Ê г.Ê наетитеÊ лицаÊ вÊ общественияÊ секторÊ сеÊ увеличаватÊ сÊ 0.9%,Ê аÊ вÊ частнияÊ секторÊ еÊ
регистрираноÊнамалениеÊсÊ2.0%.ÊВÊсравнениеÊсъсÊсъщияÊпериодÊнаÊпредходнатаÊгодинаÊнаетитеÊлицаÊвÊобщественияÊсекторÊнамаляватÊсÊ
1.1%,ÊаÊвÊчастнияÊсекторÊ-ÊсÊ3.7%. 

СтруктуратаÊнаÊнаетитеÊлицаÊпоÊикономическиÊдейностиÊвÊкраяÊнаÊсептемвриÊ2022Êг.ÊпоказваÊнай-голямÊотносителенÊдялÊнаÊ
наетитеÊ лицаÊ поÊ трудовоÊ иÊ служебноÊ правоотношениеÊ вÊ дейноститеÊ „ПреработващаÊ промишленост“Ê -Ê 30.2%,Ê „Търговия;Ê ремонтÊ наÊ
автомобилиÊиÊмотоциклети“Ê-Ê17.0%ÊиÊ„Образование“Ê-Ê9.2%. 

СреднатаÊбрутнаÊмесечнаÊработнаÊзаплатаÊвÊобластÊЯмболÊзаÊюлиÊ2022Êг.ÊеÊ1Ê351Êлв.,ÊзаÊавгустÊ- 1Ê306Êлв.,ÊиÊзаÊсептемвриÊ-Ê1Ê
401Êлева. 

ПрезÊ третотоÊ тримесечиеÊ наÊ 2022Ê г.Ê среднатаÊ месечнаÊ работнаÊ заплатаÊ еÊ 1Ê 353Ê лв.,Ê катоÊ спрямоÊ предходнотоÊ тримесечиеÊ
нарастваÊсÊ2.6%ÊиÊеÊсÊ390Êлв.Êпо-нискаÊотÊсъщияÊпоказателÊзаÊстраната. 

ÊВÊобщественияÊсекторÊнаетитеÊлицаÊпоÊтрудовоÊиÊслужебноÊправоотношениеÊполучаватÊсредноÊ1Ê593Êлв.,ÊаÊвÊчастнияÊ-Ê1Ê273Ê
лева. 

 

Фиг.Ê1.ÊСреднаÊбрутнаÊмесечнаÊработнаÊзаплатаÊвÊобластÊЯмболÊ 

поÊсекториÊиÊтримесечия 
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Най-високоÊсредноÊмесечноÊтрудовоÊвъзнаграждениеÊпрезÊтретотоÊтримесечиеÊнаÊ2022Êг.ÊсаÊполучилиÊнаетитеÊ
лицаÊпоÊтрудовоÊиÊслужебноÊправоотношениеÊвÊсекторитеÊ„ФинансовиÊиÊзастрахователниÊдейности“,Ê „ДържавноÊуправление“ÊиÊ
„Образование“. 

Най-нископлатениÊ саÊ билиÊ наетитеÊ лицаÊ вÊ икономическитеÊ дейностиÊ „ХотелиерствоÊ иÊ ресторантьорство“Ê иÊ
„АдминистративниÊиÊспомагателниÊдейности“. 

ПоÊ размерÊ наÊ среднатаÊ месечнаÊ работнаÊ заплатаÊ презÊ третотоÊ тримесечиеÊ наÊ 2022Ê г.,Ê областÊ ЯмболÊ еÊ наÊ 15-тоÊ мястоÊ
спрямоÊдругитеÊобластиÊвÊстраната.ÊНай-високоÊеÊзаплащанетоÊвÊобластитеÊСофияÊ(столица)Ê-Ê2Ê390Êлв.,ÊСофияÊ-Ê1Ê618Êлв.ÊиÊВрацаÊ-Ê
1Ê614Êлв.,ÊаÊнай-нискоÊвÊобластитеÊКюстендилÊ-Ê1Ê161Êлв.,ÊБлагоевградÊ-Ê1Ê171Êлв.ÊиÊХасковоÊ-Ê1Ê187Êлева. 

 

Фиг.Ê2.ÊСреднаÊбрутнаÊмесечнаÊработнаÊзаплатаÊпоÊобласти 

 

 

 

 

МетодологичниÊбележки 

ДаннитеÊсаÊполучениÊотÊтримесечнотоÊНаблюдениеÊнаÊнаетитеÊлица,ÊотработенотоÊвреме,ÊсредстватаÊзаÊработнаÊзаплатаÊиÊ
другиÊ разходиÊ заÊ труд,Ê коетоÊ имаÊ заÊ целÊ даÊ изследваÊ текущотоÊ състояниеÊ иÊ динамикаÊ наÊ основниÊ аспектиÊ наÊ пазараÊ наÊ труда.Ê
НаблюдениетоÊеÊрепрезентативно,ÊкатоÊсеÊизползваÊстратифициранаÊслучайнаÊизвадкаÊотÊпредприятия.ÊГенералнатаÊсъвкупностÊсеÊ
стратифицираÊпоÊследнитеÊкритерии:ÊтериториаленÊпризнакÊ-Ê28ÊадминистративниÊобласти,ÊикономическаÊдейностÊпоÊКИДÊ-Ê2008,Ê
размерÊнаÊпредприятиетоÊспоредÊброяÊнаÊнаетитеÊлица. 

МетодологиятаÊ наÊ тримесечнотоÊ наблюдениеÊ наÊ наетитеÊ лица,Ê отработенотоÊ време,Ê средстватаÊ заÊ работнаÊ заплатаÊ иÊ
другиÊразходиÊзаÊтруд,Ê кактоÊиÊактуалниÊданни,ÊмогатÊдаÊбъдатÊнамерениÊнаÊ сайтаÊнаÊНСИ:Êhttp://www.nsi.bg/sites/методология;Ê
http://www.nsi.bg/данни. 
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МетодологичниÊбележки 

ДаннитеÊ саÊ получениÊ отÊ тримесечнотоÊНаблюдениеÊ наÊ наетитеÊ лица,Ê отработенотоÊ време,Ê средстватаÊ заÊ работнаÊ заплатаÊ иÊ
другиÊ разходиÊ заÊ труд,Ê коетоÊ имаÊ заÊ целÊ даÊ изследваÊ текущотоÊ състояниеÊ иÊ динамикаÊ наÊ основниÊ аспектиÊ наÊ пазараÊ наÊ труда.Ê
НаблюдениетоÊ еÊ репрезентативно,Ê катоÊ сеÊ използваÊ стратифициранаÊ случайнаÊ извадкаÊ отÊ предприятия.Ê ГенералнатаÊ съвкупностÊ сеÊ
стратифицираÊ поÊ следнитеÊ критерии:Ê териториаленÊ признакÊ -Ê 28Ê административниÊ области,Ê икономическаÊ дейностÊ поÊ КИДÊ -Ê 2008,Ê
размерÊнаÊпредприятиетоÊспоредÊброяÊнаÊнаетитеÊлица. 

МетодологиятаÊ наÊ тримесечнотоÊ наблюдениеÊ наÊ наетитеÊ лица,Ê отработенотоÊ време,Ê средстватаÊ заÊ работнаÊ заплатаÊ иÊ другиÊ
разходиÊ заÊ труд,Ê кактоÊ иÊ актуалниÊ данни,Ê могатÊ даÊ бъдатÊ намерениÊ наÊ сайтаÊ наÊ НСИ:Ê http://www.nsi.bg/sites/методология;Ê http://
www.nsi.bg/данни. 

 

ОСНОВНИÊРЕЗУЛТАТИÊОТÊНАБЛЮДЕНИЕТОÊНАÊРАБОТНАТАÊСИЛА 

ВÊОБЛАСТÊЯМБОЛÊПРЕЗÊТРЕТОТОÊТРИМЕСЕЧИЕÊНАÊ2022ÊГОДИНА 

 

ПрезÊтретотоÊтримесечиеÊнаÊ2022Êг.ÊобщиятÊбройÊнаÊзаетитеÊлицаÊвÊобластÊЯмболÊеÊ51.5Êхил.,ÊкатоÊ28.6Êхил.ÊсаÊмъжеÊиÊ22.9Ê
хил.ÊсаÊжени.ÊВÊсравнениеÊсÊпредходнотоÊтримесечиеÊобщиятÊбройÊнаÊзаетитеÊлицаÊувеличаваÊсÊ12.0%. 

КоефициентътÊ наÊ заетостÊ заÊ населениетоÊ наÊ възрастÊ 15Ê иÊ повечеÊ навършениÊ годиниÊ вÊ областÊ ЯмболÊ презÊ третотоÊ
тримесечиеÊ наÊ 2022Ê г.Ê еÊ 53.4%Ê (приÊ 55.4%Ê заÊ страната),Ê съответноÊ 61.3%Ê заÊмъжетеÊ иÊ46.0%Ê заÊжените.ÊВÊ сравнениеÊ сÊ предходнотоÊ
тримесечиеÊтозиÊкоефициентÊеÊпо-високÊсÊ5.8ÊпроцентниÊпункта.ÊПоÊпоказателяÊкоефициентÊнаÊзаетостÊобластÊЯмболÊсеÊнареждаÊнаÊ
петнадесетоÊмястоÊследÊобластÊПерникÊиÊпредиÊобластÊКюстендил. 

 

Фиг.Ê1.ÊКоефициентÊнаÊзаетостÊзаÊнаселението 

наÊвъзрастÊ15ÊиÊповечеÊнавършениÊгодиниÊпоÊтримесечия 

 

 

 

ПрезÊтретотоÊтримесечиеÊнаÊ2022Êг.ÊзаетитеÊлицаÊнаÊвъзрастÊ15Ê-Ê64ÊнавършениÊгодиниÊсаÊ49.4Êхил.,ÊкатоÊ27.7Êхил.ÊотÊтяхÊсаÊ
мъже,ÊаÊ21.7Êхил.ÊсаÊжени.ÊОбщиятÊбройÊнаÊзаетитеÊлицаÊвÊтазиÊвъзрастоваÊгрупаÊсеÊувеличаваÊсÊ15.7%ÊспрямоÊпредходнотоÊтримесечие. 

КоефициентътÊнаÊзаетостÊзаÊнаселениетоÊнаÊвъзрастÊ15Ê-Ê64ÊнавършениÊгодиниÊеÊ72.4% ,ÊсъответноÊ79.0% ÊзаÊмъжетеÊиÊ
65.5%ÊзаÊжените.ÊВÊсравнениеÊсÊпредходнотоÊтримесечиеÊтозиÊкоефициентÊсеÊувеличаваÊсÊ9.9ÊпроцентниÊпункта. 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

МетодологичниÊбележки 

 

НаблюдениетоÊнаÊработнатаÊсилаÊеÊизвадковоÊиÊсеÊпровеждаÊнепрекъснато,ÊкатоÊосигуряваÊтримесечниÊиÊгодишниÊданниÊ
заÊ икономическатаÊ активностÊ наÊ населениетоÊ наÊ възрастÊ 15ÊиÊ повечеÊ навършениÊ години.ÊИзследванетоÊ сеÊ извършваÊ чрезÊ личноÊ
интервюÊиÊобхващаÊобикновенитеÊдомакинстваÊвÊстраната,ÊподбраниÊнаÊслучаенÊпринцип. 

НаблюдаванÊпериодÊ-ÊхарактеристикитеÊнаÊвсякоÊанкетираноÊлицеÊсеÊотнасятÊзаÊсъстояниетоÊмуÊпрезÊопределенаÊкален-
дарнаÊседмица.Ê 

ЗаетиÊсаÊлицатаÊнаÊвъзрастÊ15Ê-Ê89ÊнавършениÊгодини,ÊкоитоÊпрезÊнаблюдаванияÊпериод: 

-ÊизвършватÊработаÊдориÊзаÊединÊчас,ÊзаÊкоетоÊполучаватÊработнаÊзаплатаÊилиÊдругÊдоход; 

-ÊнеÊработят,ÊноÊиматÊработа,ÊотÊкоятоÊвременноÊотсъстватÊпорадиÊболест,ÊгодишенÊотпуск,ÊотпускÊприÊражданеÊиÊотглеж-
данеÊнаÊмалкоÊдетеÊиÊдруги.Ê 

КоефициентÊнаÊ заетостÊ -Ê относителниятÊдялÊнаÊ заетитеÊлицаÊотÊнаселениетоÊнаÊ15ÊиÊповечеÊнавършениÊ годиниÊилиÊвÊ
съответнатаÊвъзрастоваÊгрупаÊ. 

ПриÊ оценкатаÊ наÊ резултатитеÊ заÊ третотоÊ тримесечиеÊ наÊ 2022Ê г.Ê саÊ използваниÊ предварителниÊ данниÊ заÊ населениетоÊ наÊ
странатаÊкъмÊ30.06.2022Êг.,ÊкатоÊеÊизключеноÊнаселението,ÊживеещоÊвÊколективниÊдомакинства. 

КактоÊприÊвсякоÊизвадковоÊнаблюдение,ÊданнитеÊотÊНаблюдениетоÊнаÊработнатаÊсилаÊсаÊобременениÊсÊгрешки,ÊдължащиÊ
сеÊнаÊизвадкатаÊ(стохастичниÊгрешки). 

По-подробниÊ данниÊ отÊ НаблюдениетоÊ наÊ работнатаÊ силаÊ могатÊ даÊ сеÊ намерятÊ наÊ сайтаÊ наÊ НСИÊ -Ê http://www.nsi.bg/
НаблюдениеÊнаÊработнатаÊсила/. 
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КултуренÊкалендарÊнаÊобластÊЯмболÊпрезÊДекемвриÊ2022Êг. 

Дата Място КултурнаÊ
проява 

Организатор/
и 

ЗаÊконтак-
ти 

06Êдекември ЦентраленÊ
площад, 

Гр.ÊЕлховоÊ 

ТържественоÊ за-
палванеÊнаÊелхаÊвÊ
гр.Ê ЕлховоÊ –Ê Про-
вежданеÊ парадÊ наÊ
сурвачкатаÊ иÊ
аранжиранеÊ наÊ
изложбаÊ 

ОбщинаÊЕлхово, 

ЦентърÊзаÊподкрепаÊзаÊлич-
ностноÊразвитиеÊ–Êобщинс-

киÊдетскиÊкомплекс,Ê 

НародноÊчиталищеÊ
„Развитие-1893“,Êгр.ÊЕлховоÊ 

ОбщинаÊЕлхово,Ê 

АлбенаÊДрагоеваÊ–Êмл.Ê
експертÊППХД 

тел.0478/88025Ê 

14Êдекември ГрадÊЯмболÊ 80Ê годиниÊотÊрож-
дениетоÊ наÊ ГеоргиÊ
ЗайковÊ 

РегионалнаÊбиблиотекаÊ
„Г.С.Раковски“ 

jam_lib@yahoo.com  

15ÊдекемвриÊ ГрадÊЯмболÊ КоледенÊконцертÊ ОбщинаÊЯмбол 

МузикалнаÊ къщаÊ „МюзикÊ
инсайд“Ê 

yambol@yambol.bg 

046/681Ê221 

music_insaid@abv.bg 

0897980702Ê 

18ÊдекемвриÊ ГрадÊЯмболÊ 178ÊгодиниÊотÊ
рождениетоÊнаÊ
КапитанÊПеткоÊ

войводаÊиÊпразни-
ченÊновогодишенÊ

концертÊ 

ОбщинаÊЯмбол 

ДружествоÊ„Тракия“Ê–ÊЯм-
болÊ 

yambol@yambol.bgÊ 

046/681Ê221 

МихаилÊВълов 

0888933844Ê 

18ÊдекемвриÊ ГрадÊЯмболÊ ДетскиÊ Коледарс-
киÊпразникÊ 

ОбщинаÊЯмбол 

МладежкиÊкултуренÊцентърÊ
„Г.ÊБратанов“ 

ОбщинскиÊдетскиÊкомплексÊ
-ÊЯмболÊ 

yambol@yambol.bgÊ 

046/681Ê221Ê 

mldom@abv.bg 

0895510288 

odk_yambol@abv.bg 

046/661Ê306 

Ê19ÊдекемвриÊ НародноÊ чи-
талищеÊ
„РазвитиеÊ –Ê
1893“,Ê гр.Ê
ЕлховоÊ 

ОрганизиранеÊ наÊ
празниченÊ кон-
цертÊнаÊшколитеÊиÊ
съставитеÊ къмÊ
ЦентърÊ заÊподкре-
паÊ заÊ личностноÊ
развитиеÊ –Ê Об-
щинскиÊ детскиÊ
комплексÊ
„КоледниÊзвезди“Ê 

ЦентърÊзаÊподкрепаÊзаÊлич-
ностноÊразвитиеÊ–ÊОбщинс-

киÊдетскиÊкомплексÊ 

ОбщинаÊЕлхово,Ê 

АлбенаÊДрагоеваÊ–Êмл.Ê
експертÊППХД 

тел.0478/88025Ê 

20ÊдекемвриÊ НародноÊ чи-
талищеÊ
„РазвитиеÊ –Ê
189“,Ê гр.Ê Ел-
ховоÊ 

ПразниченÊ кон-
цертÊ наÊ самодей-
нитеÊ съставиÊ Ê приÊ
НародноÊчиталищеÊ
„РазвитиеÊ –Ê
1893“,Êгр.ÊЕлховоÊ 

ОбщинаÊЕлхово,ÊЦентърÊзаÊ
подкрепаÊзаÊличностноÊраз-
витиеÊ–ÊОбщинскиÊдетскиÊ
комплекс,ÊНародноÊчитали-
щеÊ„РазвитиеÊ–Ê1893“,Êгр.Ê

ЕлховоÊ 

ОбщинаÊЕлхово,Ê 

АлбенаÊДрагоеваÊ–Êмл.Ê
експертÊППХД 

тел.0478/88025Ê 

     

22ÊдекемвриÊ ГрадÊЯмболÊ Коледно-
новогодишнаÊ
опернаÊ галаÊ коп-
родукцияÊ сÊ Дър-
жавнаÊ операÊ -Ê
ПловдивÊ 

ОбщинаÊЯмбол 

КамеренÊоркестърÊ
„Дианополис“-ЯмболÊ 

yambol@yambol.bg 

046/681Ê221 

КрасимираÊСултанова 

0894485118 
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КултуренÊкалендарÊнаÊобластÊЯмболÊпрезÊДекемвриÊ2022Êг. 

Дата Място Култур-
наÊпроя-
ва 

Организатор/
и 

ЗаÊконтак-
ти 

24Êдекември 

11:00ÊчасаÊ 

НародноÊ чи-
талищеÊ
„РазвитиеÊ –Ê
1893“,Ê гр.Ê
ЕлховоÊ 

ОбщинскиÊ коле-
дарскиÊ празникÊ сÊ
участиетоÊ наÊ ко-
ледарскиÊ групиÊ
отÊ Елхово.Ê Всич-
киÊ коледарскиÊ
групи,Ê взелиÊ
участиеÊ получа-
ватÊграмотиÊиÊпа-
ричниÊ награди,Ê
осигурениÊ отÊ Об-
щинаÊ Елхово.Ê
ЦелтаÊ наÊ органи-
заторитеÊеÊдаÊпо-
пуляризиратÊ тра-
диционнитеÊ бъл-
гарскиÊ фолклор-
ниÊ обичаи,Ê свър-
заниÊ съсÊ зимнитеÊ
празници,Ê даÊ сеÊ
представиÊ богат-
ствотоÊ наÊ нацио-
налнотоÊ ниÊ пе-
сенноÊ иÊ танцовоÊ
изкуство.Ê 

ОбщинаÊЕлхово,Ê 

НародноÊчиталищеÊ
„РазвитиеÊ–Ê1893“,Êгр.ÊЕлхо-

воÊ 

ОбщинаÊЕлхово,Ê 

АлбенаÊДрагоеваÊ–Êмл.Ê
експертÊППХД 

тел.0478/88025 

 

24Êдекември 

10:00ÊчасаÊ 

ЦентраленÊ
площад, 

Гр.ÊЕлховоÊ 

ТържествоÊ заÊ де-
цатаÊ отÊ градаÊ
„ДядоÊКоледа“Ê 

ОбщинаÊЕлхово,ÊЦентърÊзаÊ
подкрепаÊзаÊличностноÊраз-
витиеÊ–ÊОбщинскиÊдетскиÊ

комплексÊ 

ОбщинаÊЕлхово,Ê 

АлбенаÊДрагоеваÊ–Êмл.Ê
експертÊППХД 

тел.0478/88025 

25ÊдекемвриÊ ГрадÊЯмболÊ КоледарскиÊпраз-
никÊ„ЯмболскиÊ
коледарскиÊбу-

енек“Ê 

ОбщинаÊЯмболÊНародноÊчи-
талищеÊ„Пробуда-1909“-

Ямбол 

НародноÊчиталищеÊ„Зора-
1945“ 

yambol@yambol.bgÊ 

046/681Ê221 

probuda1909@abv.bgÊ 

046/663936 

zora_yambol@mail.bgÊ 

0879069613Ê 

31ÊдекемвриÊ ГрадÊЯмболÊ НовогодишенÊ
празникÊ 

ОбщинаÊЯмболÊ yambol@yambol.bgÊ 

046/681Ê221Ê 

31ÊдекемвриÊ ЦентраленÊ
площад, 

Гр.ÊЕлховоÊ 

ПразничноÊпос-
рещанеÊнаÊНовакÊ
годинаÊсÊоркес-
търÊнаÊÊНародноÊ

читалищеÊ
„РазвитиеÊ–Ê

1893“,Êгр.ÊЕлховоÊ 

ОбщинаÊЕлхово,ÊНародноÊ
читалищеÊ„Развитие-1893“,Ê

гр.ÊЕлховоÊ 

Ê 

ОбщинаÊЕлхово,Ê 

АлбенаÊДрагоеваÊ–Êмл.Ê
експертÊППХД 

тел.0478/88025 

декемвриÊ градÊЯмболÊ КоледниÊиÊново-
годишниÊпоетич-

ниÊчетенияÊ 

ДружествоÊнаÊписателитеÊ-Ê
ЯмболÊ 

jam_lib@yahoo.comÊ 

ТенкоÊТенев 

ÊдекемвриÊ градÊЯмболÊ АртÊателиетаÊпоÊ
поводÊКоледаÊ 

НародноÊчиталищеÊ„Зора-
1945“ 

zora_yambol@mail.bgÊ 

0879069613Ê 
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ИНФОРМАЦИОНЕНÊБЮЛЕТИН 
 

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

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

www.yambol.government.bg 

Ре-

каÊТунджа,Êс.ÊКоневец 


