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НадÊ50ÊдобриÊпрактикиÊвÊобласттаÊнаÊкорпоративнатаÊсоциалнаÊотговорностÊпрезÊ2022Êг.Ê
щеÊ сеÊ конкуриратÊ заÊ годишнитеÊ наградиÊ наÊ МинистерствотоÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ
политика.ÊДоÊ30Ê ноемвриÊ бизнесът,Ê научнитеÊорганизации,Ê държавнитеÊ предприятияÊ иÊ
публичнитеÊструктури,ÊимахаÊвъзможностÊдаÊсеÊвключатÊвÊконкурсаÊзаÊпризаÊ„СоциалноÊ
отговоренÊстратегическиÊмениджмънт“.  

ОтÊ днесÊ квалифицираноÊ журиÊ щеÊ имаÊ задачатаÊ даÊ оцениÊ иÊ класираÊ най-добрите,Ê
прозрачни,ÊсоциалноÊотговорниÊуправленскиÊиÊбизнесÊпрактики.ÊНаградатаÊщеÊсеÊвръчиÊ
вÊтриÊкатегорииÊ–ÊчовешкиÊресурси,ÊобществоÊиÊоколнаÊсреда.ÊПобедителитеÊщеÊбъдатÊ
отличениÊ наÊ официалнаÊ церемония,Ê коятоÊ щеÊ сеÊ проведеÊ наÊ 22Ê декемвриÊ 2022Ê г.Ê вÊ
София.  

КонкурсътÊсеÊпровеждаÊзаÊвтораÊгодинаÊиÊимаÊзаÊцелÊдаÊпопуляризираÊдобритеÊпримериÊ
вÊ корпоративнатаÊ социалнаÊ отговорностÊ иÊ даÊ насърчиÊ повечеÊ работодателиÊ даÊ
инвестиратÊвÊсвоитеÊслужителиÊиÊдаÊсеÊангажиратÊсъсÊсоциалниÊкаузи,ÊкоитоÊповишаватÊ
качествотоÊ наÊ животÊ иÊ подпомагатÊ социалното,Ê икономическоÊ иÊ екологичноÊ устойчивоÊ
развитиеÊнаÊобществото. 
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НадÊ50ÊдобриÊпрактикиÊвÊкорпоративнатаÊсоциалнаÊ
отговорностÊщеÊсеÊсъстезаватÊзаÊгодишнитеÊнаградиÊнаÊ

МТСП 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВÊ навечериетоÊ наÊ МеждународнияÊ денÊ наÊ хоратаÊ сÊ уврежданияÊ вицепремиерътÊ иÊ
министърÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ ЛазарÊ ЛазаровÊ откриÊ мултимедийнaтаÊ
фотоизложбаÊ „ПрезÊмоитеÊ иÊ твоитеÊ очи“. „ТрябваÊ даÊ докажемÊпредÊ обществото,Ê чеÊ
хоратаÊ сÊ уврежданияÊ саÊ цененÊ ресурс.Ê ТоваÊ еÊ дълъгÊ процес,Ê койтоÊ неÊ можеÊ даÊ сеÊ
случиÊ единственоÊ сÊ усилиятаÊ наÊ държавата“,Ê казаÊ ЛазаровÊ приÊ представянетоÊ наÊ
експозицията,Ê организиранаÊ отÊМинистерствотоÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ иÊ
ПрограмаÊ„РазвитиеÊнаÊчовешкитеÊресурси“.Ê „НеобходимоÊеÊвсекиÊотÊнасÊдаÊполагаÊ
старание,Ê заÊ даÊ имаÊ обществоÊ безÊ граници,Ê безÊ недостъпнаÊ общественаÊ среда,Ê безÊ
социалноÊизключванеÊ-Êобщество,ÊкоетоÊгарантираÊправотоÊнаÊвсекиÊдаÊсеÊреализира.Ê
ИзцялоÊщеÊподкрепимÊинициативи,ÊзаÊдаÊосигуримÊзаетостÊнаÊхоратаÊсÊувреждания“,Ê
добавиÊтой. 

ФотоизложбатаÊ „ПрезÊ моитеÊ иÊ твоитеÊ очи“Ê еÊ посветенаÊ наÊ хоратаÊ сÊ уврежданияÊ вÊ
БългарияÊ сÊ фокусÊ върхуÊ аутистичнитеÊ личности.Ê ЦелтаÊ наÊ проектаÊ еÊ даÊ поставиÊ
акцентÊ неÊ върхуÊ диагнозатаÊ „нетрудоспособен“,Ê аÊ върхуÊ технитеÊ знания,Ê умения,Ê
талантÊиÊвъзможностиÊдаÊсеÊвключатÊпълноценноÊвÊобществотоÊиÊдаÊдопринасятÊ заÊ
неговотоÊ развитие.Ê ЕкспозициятаÊ представяÊ фотографииÊ наÊ 18-годишнияÊ СевдалинÊ
ТлаченскиÊ–ÊаутистичнаÊличностÊиÊнеговияÊменторÊАлександърÊНиколов,ÊносителÊнаÊ
наградатаÊ“ЖурналистÊнаÊгодината”ÊзаÊ2021Êг.ÊнаÊБългарскияÊхелзинкскиÊкомитет. 

ВÊ премиератаÊ наÊ изложбатаÊ участвахаÊ заместник-министритеÊ НаталияÊ ЕфремоваÊ иÊ
НадяÊ Клисурска,Ê представителиÊ наÊ СтоличнаÊ общинаÊ иÊ неправителствениÊ
организации,ÊпредоставящиÊсоциалниÊуслугиÊзаÊхораÊсÊувреждания. 
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ВицепремиерътÊЛазаровÊоткриÊфотоизложбаÊ„ПрезÊ
моитеÊиÊтвоитеÊочи“,ÊпосветенаÊнаÊхоратаÊсÊувреждания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НадÊ769Ê000ÊдушиÊсаÊподкрепениÊчрезÊтритеÊвидаÊцелевиÊпомощиÊзаÊотопление,ÊкоитоÊ
правителствотоÊ отпуснаÊ презÊ 2022Ê година.Ê ТоваÊ казаÊ вицепремиерътÊ иÊ министърÊ наÊ
трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ ЛазарÊ ЛазаровÊ поÊ времеÊ наÊ днешнотоÊ заседаниеÊ наÊ
КомисиятаÊпоÊтруда,ÊсоциалнатаÊиÊдемографскатаÊполитика. 

ТойÊподчерта,ÊчеÊпрезÊтазиÊгодинаÊразмерътÊнаÊпомощтаÊзаÊотоплениеÊеÊ623,55Êлв.ÊиÊеÊ
увеличенÊсъсÊ100ÊлеваÊвÊсравнениеÊсÊминалатаÊзима.ÊВÊкраяÊнаÊоктомвриÊбеÊотпуснатаÊ
еднократнаÊ помощÊ отÊ 400Ê лв.Ê ТяÊ бешеÊ предназначенаÊ заÊ  хората,Ê коитоÊ саÊ получилиÊ
отказÊ заÊ отпусканеÊ наÊ помощÊ заÊ отоплениеÊ порадиÊ превишениеÊ наÊ определенияÊ
диференциранÊ доходÊ сÊ доÊ 40Ê леваÊ илиÊ порадиÊ неизпълнениеÊ наÊ изискванетоÊ заÊ 6-
месечнаÊ задължителнаÊ регистрацияÊ катоÊ безработниÊ вÊ дирекциитеÊ „БюроÊ поÊ труда“.Ê
ПравоÊ даÊ кандидатстватÊ заÊ помощтаÊ получихаÊ иÊ семействата,Ê коитоÊ неÊ саÊ подалиÊ
заявлениеÊзаÊотпусканеÊнаÊподпомаганеÊзаÊотоплениеÊвÊпериодаÊ1ÊюлиÊ–Ê31Êоктомври.  

МинистърÊ ЛазаровÊ припомни,Ê чеÊ вÊ краяÊ наÊ ноемвриÊ правителствотоÊ въведеÊ новаÊ
еднократнаÊпомощÊзаÊотоплениеÊотÊ300Êлв.Ê СÊнеяÊдържаватаÊщеÊподпомогнеÊоколоÊ48Ê
000Ê хораÊ иÊ семействаÊ отÊ новиÊ рисковиÊ групи,Ê коитоÊ доÊ моментаÊ неÊ саÊ получавалиÊ
средстваÊзаÊотопление,ÊноÊсеÊнуждаятÊотÊтакаваÊподкрепа.  

ПравоÊ наÊ еднократнатаÊ помощÊщеÊ иматÊ 8Ê уязвимиÊ групи.Ê СредÊ тяхÊ саÊ семействатаÊ сÊ
децаÊсÊтрайниÊувреждания,Êсемействата,ÊкоитоÊполучаватÊмесечниÊпомощиÊзаÊдетеÊбезÊ
правоÊ наÊ наследственаÊ пенсияÊ отÊ починалÊ родител,Ê кактоÊ иÊ децата,Ê настанениÊ вÊ
семействаÊнаÊродниниÊилиÊблизкиÊилиÊвÊприемноÊсемейство.ÊПравоÊнаÊтакаваÊподкрепаÊ
щеÊ иматÊ иÊ хораÊ сÊ тежкиÊ уврежданияÊ иÊ хора,Ê коитоÊ саÊ пострадалитеÊ приÊ природниÊ
бедствияÊ презÊ 2022Ê г.Ê ПомощÊ щеÊ могатÊ даÊ получатÊ иÊ ветераниÊ отÊ войните,Ê
военноинвалидиÊиÊвоеннопострадали.  

СредстватаÊ щеÊ бъдатÊ изплатениÊ отÊ АгенциятаÊ заÊ социалноÊ подпомаганеÊ доÊ краяÊ наÊ
2022Ê г.Ê „Хората,Ê коитоÊ иматÊ правоÊ наÊ помощтаÊ вечеÊ саÊ идентифицираниÊ иÊ неÊ еÊ
необходимоÊ даÊ подаватÊ документиÊ заÊ кандидатстване“,Ê обясниÊ вицепремиерътÊ ЛазарÊ
Лазаров. 
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НадÊ769Ê000ÊдушиÊсаÊподкрепениÊсÊпомощиÊзаÊотоплениеÊ
презÊ2022Êг. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИзплащанетоÊнаÊеднократнатаÊфинансоваÊпомощÊзаÊотоплениеÊотÊ300Êлв.ÊзапочваÊотÊ
днесÊиÊщеÊпродължиÊдоÊ23Êдекември.ÊСÊнеяÊдържаватаÊщеÊподпомогнеÊоколоÊ50Ê000Ê
хораÊиÊ семейства,Ê коитоÊдоÊмоментаÊнеÊсаÊ получавалиÊсредстваÊ заÊотопление,Ê ноÊ сеÊ
нуждаятÊотÊтакаваÊподкрепа.  

ЕднократнатаÊ помощÊ щеÊ сеÊ предоставяÊ наÊ родителиÊ илиÊ осиновители,Ê отглеждащиÊ
децаÊсÊтрайниÊуврежданияÊиÊполучаващиÊмесечниÊпомощи;Êсемейства,ÊкоитоÊполучаватÊ
месечниÊ помощиÊ заÊ детеÊ безÊ правоÊ наÊ наследственаÊ пенсияÊ отÊ починалÊ родител.Ê
СредстваÊ заÊ отоплениеÊ щеÊ получатÊ ощеÊ ветераниÊ отÊ войните,Ê военноинвалидиÊ иÊ
военнопострадали,ÊподпомаганиÊотÊАгенциятаÊзаÊсоциалноÊподпомаганеÊпоÊЗаконаÊзаÊ
ветеранитеÊ отÊ войнитеÊ иÊ ЗаконаÊ заÊ военноинвалидитеÊ иÊ военнопострадалите.Ê
ДържаватаÊщеÊподкрепиÊиÊхораÊсÊуврежданияÊсÊнадÊ90ÊнаÊстоÊстепенÊнаÊуврежданеÊсÊ
определенаÊ чуждаÊ помощ,Ê получаващиÊ пенсияÊ заÊ инвалидностÊ порадиÊ общоÊ
заболяванеÊ илиÊ порадиÊ трудоваÊ злополукаÊ илиÊ професионалнаÊ болестÊ илиÊ пъкÊ
социалнаÊпенсияÊ заÊинвалидност,Ê наÊ коитоÊеÊотпуснатаÊмесечнаÊфинансоваÊподкрепаÊ
поÊЗаконаÊзаÊхоратаÊсÊувреждания.ÊЕднократнаÊпомощÊотÊ300Êлв.ÊщеÊполучатÊиÊхораÊиÊ
семейства,ÊпострадалиÊотÊпожари,ÊнаводненияÊиÊдругиÊприродниÊбедствияÊпрезÊ2022Êг.,Ê
наÊ коитоÊ еÊ отпуснатаÊ еднократнаÊ помощÊ поÊ редаÊ наÊ ПравилникаÊ заÊ прилаганеÊ наÊ
ЗаконаÊзаÊсоциалноÊподпомагане. 

ФинансоватаÊ подкрепаÊ щеÊ сеÊ изплащаÊ поÊ начина,Ê поÊ койтоÊ хоратаÊ саÊ избралиÊ даÊ
получаватÊ останалитеÊ социалниÊ плащания,Ê коитоÊ получаватÊ отÊ държавата.Ê ЗаÊ даÊ сеÊ
получиÊ помощта,Ê неÊ еÊ необходимоÊ даÊ сеÊ подаваÊ заявление.Ê  СредстватаÊ щеÊ сеÊ
изплащатÊ служебноÊ възÊ основаÊ наÊ списък,Ê утвърденÊ отÊ директораÊ наÊ съответнатаÊ
дирекцияÊ„СоциалноÊподпомагане“. 

НоватаÊ помощÊ заÊ отоплениеÊ нямаÊ даÊ сеÊ предоставяÊ наÊ хората,Ê коитоÊ заÊ тозиÊ
отоплителенÊ сезонÊ вечеÊ саÊ получилиÊ целеваÊ помощÊ заÊ отоплениеÊ отÊ 623,55Ê лв.Ê илиÊ
еднократнаÊфинансоваÊподкрепаÊзаÊотоплениеÊзаÊ компенсиранеÊнаÊувеличенитеÊцениÊ
наÊ енергоизточницитеÊ отÊ 400Ê лв.,Ê кактоÊ иÊ наÊ семейства,Ê получилиÊ презÊ 2022Ê г.Ê
еднократнаÊпомощÊзаÊзадоволяванеÊнаÊинцидентноÊвъзникналаÊпотребност. 
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ЗапочваÊизплащанетоÊнаÊеднократнаÊпомощÊзаÊ
отоплениеÊотÊ300Êлв.  
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МинистърÊЛазаров:ÊБлизоÊ156Ê000ÊдушиÊсаÊнамерилиÊ
работаÊсÊподкрепатаÊнаÊАгенциятаÊпоÊзаетосттаÊпрезÊ

2022Êг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БлизоÊ156Ê000ÊдушиÊбезработниÊнамерихаÊработаÊсÊподкрепатаÊнаÊбюратаÊпоÊтрудаÊвÊ
цялатаÊстранаÊотÊначалотоÊнаÊ2022Êг.ÊдоÊкраяÊнаÊноември.ÊТоваÊказаÊвицепремиерътÊиÊ
министърÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊЛазарÊЛазаровÊприÊоткриванетоÊнаÊ
церемониятаÊпоÊвръчванеÊнаÊгодишнитеÊнаградиÊ„РаботодателÊнаÊгодината“,ÊкоятоÊсеÊ
организираÊзаÊ19-таÊгодинаÊотÊАгенциятаÊпоÊзаетостта.ÊБлагодарениеÊнаÊобщитеÊниÊ
усилияÊсъсÊсоциалнитеÊпартньориÊпостигнахмеÊнамаляванеÊсÊ21%ÊнаÊтрайноÊ
безработнитеÊхора,ÊдобавиÊтой. 

 
МинистърÊЛазаровÊизтъкна,ÊчеÊблагодарениеÊнаÊдобротоÊпартньорствоÊмеждуÊ
АгенциятаÊпоÊзаетостта,ÊработодателитеÊиÊсиндикатитеÊравнищетоÊнаÊрегистриранатаÊ
безработицаÊвÊстранатаÊпрезÊ2022Êг.ÊпродължаваÊдаÊбъдеÊнаÊрекордноÊнискиÊниваÊотÊ
околоÊ4,2%.ÊТойÊначертаÊиÊбъдещитеÊприоритетиÊнаÊполитикитеÊзаÊразвитиетоÊпазараÊ
наÊтруда,ÊсредÊкоитоÊакцентираÊвърхуÊинвестициитеÊвÊумениятаÊнаÊхоратаÊиÊученетоÊ
презÊцелияÊживот.Ê„КонцентрираниÊсмеÊвърхуÊповишаванетоÊнаÊдигиталнитеÊ
компетенцииÊнаÊработнатаÊсила.ÊТоваÊеÊнашетоÊнастояще,ÊаÊнеÊбъдеще“,ÊподчертаÊ
министърÊЛазарÊЛазаров.Ê  

 
ТойÊпризоваÊвсичкиÊработодателиÊдаÊсеÊзапознаятÊиÊвъзползватÊотÊпрограмите,ÊкоитоÊ
МинистерствотоÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊщеÊреализираÊпрезÊследващитеÊ
годиниÊсÊфинансиранеÊчрезÊПланаÊзаÊвъзстановяванеÊиÊустойчивост,ÊПрограматаÊ
„РазвитиеÊнаÊчовешкитеÊресурси“ÊиÊнационалнияÊбюджет. 

 
ПоÊвремеÊнаÊцеремониятаÊ"РаботодателÊнаÊгодината"ÊАгенциятаÊпоÊзаетосттаÊотличиÊ15Ê
компанииÊ отÊ цялатаÊ страна.Ê МинистърÊ ЛазаровÊ иÊ заместник-министритеÊ НадяÊ
Клисурска,Ê НаталияÊ ЕфремоваÊ иÊ ЕмилÊ МинговÊ наградихаÊ частÊ отÊ победителитеÊ вÊ
категориите:Ê "РаботодателиÊ съсÊ значимÊ приносÊ заÊ осигуряванетоÊ наÊ заетостÊ наÊ
регионалнияÊтрудовÊпазар",Ê"УспелиÊзаедно"ÊиÊ"АктивниÊзаедно". 

Източник:ÊПресцентърÊМТСП 

Êhttps://www.mlsp.government.bg 
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ОтÊ1ÊюниÊразмерътÊнаÊсоциалнитеÊпомощиÊщеÊсеÊопределяÊвÊзависимостÊотÊстойносттаÊ
наÊлиниятаÊнаÊбедностÊвÊстранатаÊиÊнямаÊдаÊбъдеÊобвързанÊсÊгарантиранияÊминималенÊ
доход,ÊкактоÊеÊвÊмомента.ÊТоваÊрешиÊпарламентътÊсÊприеманетоÊнаÊпромениÊвÊЗаконаÊ
заÊсоциалноÊподпомаганеÊнаÊвтороÊчетене.ÊДоÊвлизанетоÊнаÊизменениятаÊвÊсилаÊсеÊ
очакваÊдаÊбъдатÊизвършениÊпромениÊвÊподзаконовитеÊнормативниÊактовеÊпоÊ
прилаганетоÊнаÊзакона. 

ЗаконодателнитеÊпромениÊбяхаÊподготвениÊотÊМинистерствотоÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊ
политикаÊиÊбяхаÊнеобходимиÊвъвÊвръзкаÊсÊизпълнениетоÊнаÊреформитеÊиÊусловиеÊзаÊ
активиранеÊнаÊПланаÊзаÊвъзстановяванеÊиÊустойчивостÊнаÊБългария. 

НовитеÊразпоредбиÊщеÊгарантират,ÊчеÊпо-голямÊбройÊнуждаещиÊсеÊ-Êдеца,Êвъзрастни,Ê
хораÊсÊувреждания,ÊбезработниÊиÊтехнитеÊсемейства,ÊщеÊмогатÊдаÊполучатÊподкрепаÊотÊ
държавата.ÊРазмерътÊнаÊполучаванитеÊотÊтяхÊпомощиÊщеÊсеÊувеличи.ÊТойÊщеÊсеÊ
актуализираÊрегулярноÊиÊщеÊотговаряÊвÊпо-голямаÊстепенÊнаÊтехнитеÊпотребности.ÊТоваÊ
щеÊподобриÊсоциалнатаÊзакрила,ÊкоятоÊхоратаÊотÊуязвимитеÊгрупиÊполучаватÊотÊ
държавата. 

ПриеманетоÊ наÊ законодателнитеÊ промениÊ щеÊ премахнеÊ негативитеÊ наÊ систематаÊ заÊ
социалноÊподпомагане,Ê свързаниÊсÊдосегаÊизползванияÊ гарантиранÊминималенÊдоход,Ê
койтоÊ отдавнаÊ неÊ еÊ икономическиÊ обоснован.Ê ПоÊ тозиÊ начинÊ БългарияÊ щеÊ изпълниÊ
препоръкатаÊ наÊ ЕвропейскатаÊ комисияÊ заÊ реформирамеÊ наÊ схемитеÊ заÊ минималенÊ
доходÊ поÊ отношениеÊ наÊ обхвата,Ê адекватносттаÊ иÊ регулярнатаÊ актуализацияÊ наÊ
месечнитеÊсоциалниÊпомощи. 

 

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

СоциалнитеÊпомощиÊщеÊбъдатÊобвързаниÊсÊлиниятаÊнаÊ
бедностÊотÊ1ÊюниÊ2023Êг. 
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НаÊикономическиÊнеактивнитеÊхораÊщеÊсеÊпредоставятÊуслугиÊзаÊинформиране,Ê
консултиране,ÊнасочванеÊзаÊсамостоятелноÊтърсенеÊнаÊработаÊилиÊрегистрацияÊвÊ
териториалноÊподелениеÊнаÊАгенциятаÊпоÊзаетостта.ÊТоваÊпредвиждатÊпромениÊвÊ
ПравилникаÊзаÊприлаганеÊнаÊЗаконаÊзаÊнасърчаванеÊнаÊзаетостта,ÊкоитоÊбяхаÊoдобрениÊ
отÊправителството. 

  

ОсновнитеÊцелиÊнаÊнормативнитеÊпромениÊсаÊоблекчаванетоÊнаÊадминистративнаÊ
процедураÊпоÊрегистрацияÊвÊбюроÊпоÊтрудаÊнаÊтърсещитеÊработа,ÊрегламентиранетоÊнаÊ
дейностиÊзаÊнасърчаванеÊнаÊзаетосттаÊнаÊикономическиÊнеактивнитеÊхораÊиÊ
определянетоÊнаÊредаÊиÊусловиятаÊзаÊфинансиранеÊнаÊпроцедуриÊпоÊвалидиранеÊнаÊ
професионалниÊзнания,ÊуменияÊиÊкомпетентностиÊзаÊбезработни.ÊСÊновитеÊразпоредбиÊ
сеÊнамаляваÊадминистративнатаÊтежестÊзаÊработодателите,ÊкоитоÊкандидатстватÊзаÊ
средстваÊпоÊнасърчителнитеÊмеркиÊзаÊзаетостÊиÊобучение. 

  

ЗаÊулесняванеÊнаÊдостъпаÊдоÊпазараÊнаÊтрудаÊтрудовитеÊпосреднициÊщеÊнасочватÊ
безработнитеÊкъмÊвалидиранеÊнаÊтехнитеÊпрофесионалниÊзнания,ÊуменияÊиÊ
компетентности.ÊАгенциятаÊпоÊзаетосттаÊщеÊпубликуваÊнаÊинтернетÊстраницатаÊсиÊ
списъкÊнаÊинституциите,ÊкоитоÊиматÊправоÊдаÊизвършватÊтазиÊпроцедураÊпоÊ
валидиране.ÊБезработните,ÊкоитоÊжелаятÊдаÊсеÊвключатÊвÊнея,ÊщеÊподаватÊзаявлениеÊ
поÊобразецÊвÊбюратаÊпоÊтруда.ÊЗаÊучастиеÊвÊпроцедуратаÊпоÊвалидиранеÊтеÊщеÊ
получаватÊсредстваÊзаÊстипендия,ÊтранспортниÊиÊквартирниÊразходи. 

  

СъгласноÊновитеÊразпоредбиÊтърсещитеÊработаÊщеÊмогатÊдаÊсеÊрегистриратÊвÊбюроÊпоÊ
труда,ÊбезÊдаÊеÊнеобходимоÊпосещениеÊнаÊмясто.ÊТоваÊможеÊдаÊстанеÊпоÊелектроненÊ
пътÊпоÊредаÊнаÊЗаконаÊзаÊелектроннотоÊуправление,ÊчрезÊлицензиранÊпощенскиÊ
операторÊилиÊпоÊдругÊподходящÊначин,ÊоповестенÊнаÊинтернетÊстраницатаÊнаÊАгенцияÊ
поÊзаетостта.ÊПриÊрегистрацияÊнаÊмястоÊтяÊможеÊдаÊсеÊосъществиÊвъвÊвсякоÊбюроÊпоÊ
труда,ÊнезависимоÊотÊпостояннияÊилиÊнастоящияÊадресÊнаÊлицето. 

  

ПредложенитеÊизмененияÊиÊдопълненияÊвÊПравилникаÊпроизтичатÊотÊвлезлитеÊвÊсилаÊ
презÊюниÊ 2022Ê г.Ê промениÊ вÊ ЗаконаÊ заÊ насърчаванеÊ наÊ заетосттаÊ иÊ изпълнениетоÊ наÊ
реформиÊ поÊ НационалнияÊ планÊ заÊ възстановяванеÊ иÊ устойчивостÊ вÊ областтаÊ наÊ
социалнотоÊвключване,ÊобразованиетоÊиÊуменията. 

 

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

 

 
 

НормативниÊпромениÊнасърчаватÊзаетосттаÊнаÊ
безработниÊиÊикономическиÊнеактивниÊхора 
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МинималнатаÊработнаÊзаплатаÊставаÊ780ÊлеваÊотÊ1Ê
януариÊ2023Êг.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МинималнатаÊработнаÊзаплатаÊщеÊстанеÊ780Êлв.ÊотÊ1ÊянуариÊ2023Êг.,ÊрешиÊ
правителството.ÊРазмерътÊѝÊщеÊсеÊповишиÊсÊ9,9%ÊспрямоÊсегашнатаÊйÊстойност,ÊаÊ
увеличениетоÊнаÊгодишнаÊбазаÊеÊсÊ20%.ÊТоваÊсъобщиÊвицепремиерътÊиÊминистърÊнаÊ
трудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊЛазарÊЛазаровÊнаÊбрифингÊследÊднешнотоÊзаседаниеÊнаÊ
МинистерскияÊсъвет. 

ПриÊопределянетоÊнаÊновияÊразмерÊнаÊминималнатаÊработнаÊзаплатаÊсаÊотчетениÊ
реалнитеÊпараметриÊнаÊмакроикономическатаÊсредаÊиÊвъзможноститеÊнаÊдържавнияÊ
бюджет.Ê„ТоваÊщеÊдопринесеÊзаÊнамаляванеÊнаÊбедносттаÊсредÊработещитеÊиÊнаÊ
неравенстватаÊвÊразпределениетоÊнаÊдоходите“,ÊзаявиÊвицепремиерътÊЛазаров.  

ТойÊобясни,ÊчеÊръстътÊнаÊнай-нискотоÊвъзнаграждениеÊзаÊтрудÊщеÊповишиÊ
покупателнатаÊспособностÊиÊпотреблениетоÊнаÊнай-нискодоходнитеÊгрупиÊотÊпазараÊнаÊ
труда,ÊщеÊувеличиÊмотивациятаÊнаÊработнатаÊсилаÊиÊщеÊнамалиÊнелоялнатаÊ
конкуренция.Ê„ЧрезÊтоваÊувеличениеÊщеÊбъдатÊподкрепениÊсъщоÊработещитеÊвÊ
социалнитеÊуслугиÊиÊличнитеÊасистентиÊпоÊмеханизмаÊзаÊличнаÊпомощ,ÊчиитоÊзаплатиÊ
сеÊопределятÊсÊкоефициентÊсъобразноÊразмераÊнаÊминималнатаÊработнаÊзаплата“,Ê
подчертаÊЛазаров. 

СÊприеманетоÊнаÊновияÊразмерÊнаÊвъзнаграждениетоÊсеÊсъздаватÊусловияÊзаÊизготвянеÊ
наÊ механизъмÊ заÊ определянеÊ наÊ минималнатаÊ работнаÊ заплата.Ê „РазработванетоÊ муÊ
щеÊ започнеÊ вÊ началотоÊ наÊ 2023Ê г.,Ê когатоÊ съвместноÊ съсÊ социалнитеÊ партньориÊ щеÊ
започнемÊработаÊиÊпоÊсъздаванетоÊнаÊпредпоставкиÊзаÊприлаганетоÊнаÊДирективатаÊзаÊ
адекватнитеÊминималниÊработниÊзаплати“,ÊобясниÊвицепремиерътÊЛазарÊЛазаров. 
 
 
 
Източник:Êhttps://www.mlsp.government.bg 
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БлизоÊ12Ê000ÊученициÊсаÊвключениÊвÊдуалноÊобучениеÊследÊстартиранетоÊмуÊпредиÊседемÊгодини.ÊАкоÊ
презÊучебнатаÊ2016/2017Êг.ÊсамоÊ353ÊученициÊзапочватÊобучениеÊчрезÊработа,ÊпрезÊсегашнатаÊучебнаÊ
годинаÊтеÊсаÊвечеÊ11Ê705. 

ЗаÊ тозиÊ впечатляващÊръстÊ съобщиÊминистърътÊ наÊ образованиетоÊиÊ наукатаÊ проф.ÊСашоÊПеновÊ поÊ
времеÊ наÊ конференцияÊ заÊ ролятаÊ наÊ частнитеÊ компанииÊ заÊ ефективнаÊ системаÊ наÊ професионалноÊ
образование,ÊорганизиранаÊотÊПосолствотоÊнаÊШвейцария,ÊМОНÊиÊБългаро-швейцарскатаÊтърговскаÊ
камараÊвÊСофия. 

МинистърÊ ПеновÊ отбеляза,Ê чеÊ благодарениеÊ наÊ стартиралияÊ презÊ 2015Ê г.Ê швейцарскиÊ проектÊ
ДОМИНОÊвÊБългарияÊеÊсъздаденÊмоделÊиÊеÊизграденÊкапацитетÊзаÊприлаганеÊнаÊпринципитеÊнаÊученеÊ
чрезÊ работаÊ вÊ систематаÊ наÊ професионалнотоÊ образование.Ê НадÊ 70Ê %Ê отÊ участвалитеÊ вÊ проектаÊ
работятÊвÊпредприятията,ÊвÊкоитоÊсаÊобучавани. 

Проф.Ê ПеновÊ изтъкна,Ê чеÊ държаватаÊ съдействаÊ иÊ щеÊ продължиÊ даÊ помагаÊ заÊ разширяванеÊ наÊ
сътрудничестватаÊ междуÊ училищатаÊ иÊ бизнеса.Ê ВъзможностÊ заÊ връзкаÊ еÊ вечеÊ създадениятÊ къмÊ
МинистерствоÊнаÊикономикатаÊрегистърÊнаÊработодатели,ÊкоитоÊжелаятÊиÊиматÊправоÊдаÊсеÊвключатÊ
катоÊ партньориÊ вÊ обучението.Ê УченицитеÊ вÊ тезиÊ паралелкиÊ получаватÊ стипендии,Ê аÊ вÊ XIÊ иÊ XIIÊ класÊ
иматÊправоÊдаÊсключватÊтрудовиÊдоговори. 

ДуалнотоÊобучениеÊеÊподкрепеноÊиÊотÊпроектÊ„ПодкрепаÊзаÊдуалнатаÊсистемаÊнаÊобучение“,Ê
финансиранÊотÊоперативнаÊпрограмаÊ„НаукаÊиÊобразованиеÊзаÊинтелигентенÊрастеж“,ÊизпълняванÊотÊ
МОН.ÊВÊнегоÊсаÊвключениÊ159ÊучилищаÊсÊповечеÊотÊ9000ученициÊиÊсÊ694Êработодатели-партньори.Ê
ОбучениÊсаÊ761ÊпреподавателиÊиÊ881Êнаставници.ÊПроектътÊеÊнаÊобщаÊстойностÊ24Êмлн.ÊлеваÊиÊсеÊ
финансираÊсъсÊсредстваÊотÊЕвропейскияÊсоциаленÊфонд. 

МинистърÊПеновÊобачеÊпосочи,ÊчеÊвсеÊощеÊработодателитеÊсеÊвъздържатÊдаÊинвестиратÊиÊподготвятÊ
ученици,ÊзащотоÊняматÊгаранции,ÊчеÊтеÊщеÊостанатÊвÊтяхнатаÊфирма. 

ПоÊ думитеÊ муÊ процесътÊ всеÊ ощеÊ сеÊ нуждаеÊ отÊ усъвършенстванеÊ чрезÊ облекчаванеÊ наÊ
административнитеÊ процедури,Ê защотоÊ всякоÊ затруднениеÊ демотивираÊ участниците.Ê ВÊ тозиÊ процесÊ
водещÊ еÊ МОН,Ê ноÊ всякаÊ промянаÊ сеÊ правиÊ вÊ сътрудничествоÊ сÊ останалитеÊ министерстваÊ иÊ следÊ
обсъжданеÊсÊучителиÊиÊдиректориÊнаÊпрофесионалниÊгимназии,ÊкоетоÊводиÊдоÊнамиранеÊнаÊуспешниÊ
решения,ÊотбелязаÊпроф.ÊПенов. 

ПоÊ времеÊ наÊ конференциятаÊ беÊ представенÊ швейцарскиятÊ модел,Ê поÊ койтоÊ 2/3Ê отÊ ученицитеÊ саÊ
включениÊ вÊ обучениеÊ чрезÊ работа.Ê АкцентираноÊ беÊ върхуÊ ползитеÊ заÊ фирмите,Ê коитоÊ подготвятÊ
ученици:Ê привличатÊ младиÊ таланти,Ê инвестиратÊ вÊ човешкиÊ потенциалÊ иÊ сиÊ осигуряватÊ кадриÊ сÊ
адекватнаÊподготовка. 
 
Източник:Ê 
https://www.mon.bg 

БлизоÊ12Ê000ÊученициÊсаÊвключениÊвÊдуалноÊобучениеÊ 
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Зам.-министърÊГайдарова:ÊЧрезÊиновацииÊучителитеÊ
превръщатÊученицитеÊвÊизследователиÊ 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

СветътÊнаÊнашитеÊдецаÊеÊразличенÊиÊсеÊразвиваÊдинамично.ÊИзследванетоÊиÊсъздаванетоÊнаÊзнанияÊиÊ
новиÊпедагогическиÊпрактикиÊставаÊнеразделнаÊчастÊотÊпреподаването.ÊТоваÊзаявиÊзаместник-
министърътÊнаÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊд-рÊМарияÊГайдароваÊпоÊвремеÊнаÊЕвропейскатаÊсрещаÊнаÊ
върхаÊзаÊобразованиеÊвÊБрюксел.ÊНеинÊдомакинÊбеÊбългарскиятÊеврокомисарÊМарияÊГабриел,ÊаÊучас-
тиеÊвъвÊфорумаÊвзехаÊпредседателятÊнаÊЕвропейскатаÊкомисияÊУрсулаÊфонÊдерÊЛайен,Êзаместник-Ê
председателятÊМаргаритисÊСхинас,ÊминистриÊнаÊдържавитеÊчленки,Êевродепутати. 

Заместник-министърÊГайдароваÊподчерта,ÊчеÊучителитеÊсаÊизправениÊпредÊприспособяванетоÊнаÊсвои-
теÊпреподавателскиÊпрактикиÊкъмÊбързоÊпроменящотоÊсеÊглобалноÊобщество.ÊТеÊмогатÊдаÊсвържатÊ
своитеÊученициÊкъмÊмножествоÊпрограмиÊиÊприложения,ÊкоетоÊпозволяваÊнаÊдецатаÊдаÊбъдатÊинова-
тивниÊвÊпредставянетоÊсиÊнаÊовладяванеÊнаÊстандартите.ÊВÊБългарияÊосвенÊвисококачественаÊпърво-
началнаÊподготовкаÊнаÊпедагогическитеÊспециалистиÊсаÊсъздадениÊусловияÊиÊзаÊтяхнатаÊпоследващаÊ
квалификацияÊиÊкариерноÊизрастване.ÊДейноститеÊсаÊсÊфокусÊкъмÊприлаганеÊнаÊкомпетентностнияÊмо-
делÊиÊнаÊиновативниÊметодиÊнаÊобучение,ÊказаÊощеÊМарияÊГайдарова. 

ВÊунисонÊсÊевропейскитеÊполитикиÊиÊпрактикиÊМОНÊактивноÊиÊпоследователноÊприлагаÊмеркиÊзаÊосигу-
ряванеÊнаÊусловияÊзаÊосъществяванеÊнаÊприобщаващоÊобразованиеÊиÊнаÊдиференциранатаÊгрижаÊзаÊ
децатаÊиÊучениците,ÊвключителноÊотÊуязвимиÊгрупи,ÊзаявиÊощеÊзаместник-министърътÊнаÊобразовани-
етоÊиÊнауката. 

 

 

Източник:Êhttps://www.mon.bg 
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НадявамÊ сеÊ даÊ иматеÊ успехÊ иÊ разчитамÊ наÊ вашатаÊ позицияÊ приÊ залаганетоÊ наÊ параметритеÊ вÊ
бюджетаÊ заÊ 2023Ê годинаÊ даÊ отстояватеÊ исканияÊ вÊ ползаÊ наÊ учителите,Ê наÊ директорите,Ê такаÊ чеÊ вÊ
систематаÊдаÊимаÊдостойниÊусловияÊнаÊтруд. 

СÊтезиÊдумиÊминистърътÊнаÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊпроф.ÊСашоÊПеновÊсеÊобърнаÊкъмÊчленоветеÊ
наÊОтрасловияÊсъветÊзаÊтристранноÊсътрудничествоÊследÊкатоÊбеÊподписанÊновÊКолективенÊтрудовÊ
договорÊотÊМинистерствотоÊнаÊобразованиетоÊиÊнаукатаÊиÊнационалноÊпредставителнитеÊсиндикалниÊ
иÊработодателскиÊорганизацииÊвÊсистематаÊнаÊпредучилищнотоÊиÊучилищнотоÊобразование. 

ВÊдоговораÊсаÊгарантираниÊдостигнатитеÊразмериÊнаÊзаплатитеÊнаÊработещитеÊвÊсистемата,ÊправотоÊ
наÊ отпуск,Ê различнитеÊ видовеÊ допълнителниÊ възнаграждения,Ê кариерноÊ развитиеÊ презÊ 2022Ê г.Ê
ФинансовитеÊпараметриÊвÊКТДÊщеÊбъдатÊактуализираниÊчрезÊАнексÊследÊвлизанетоÊвÊсилаÊнаÊЗаконаÊ
заÊдържавнияÊбюджетÊзаÊ2023Êг. 

МинистърÊ ПеновÊ отбелязаÊ ролятаÊ наÊ социалнитеÊ партньориÊ –Ê синдикатиÊ иÊ работодатели,Ê заÊ
защитаванеÊ наÊ интереситеÊ наÊ всичкиÊ вÊ системата.Ê ЧрезÊ диалогÊ винагиÊ можеÊ даÊ сеÊ постигнеÊ
разбирателствоÊ заÊ спокойноÊ упражняванеÊ наÊ учителскатаÊ професияÊ иÊ постиганеÊ наÊ по-добриÊ
социалниÊпараметриÊзаÊвсичкиÊвÊсфератаÊнаÊобразованието,ÊпосочиÊминистърÊПенов. 

Източник:Êhttps://www.mon.bg 

ПодписанÊеÊновÊколективенÊдоговорÊвÊсистематаÊнаÊ
среднотоÊÊсреднотоÊобразование 
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МинистерскиятÊсъветÊодобриÊдопълнителниÊ297Ê405ÊлеваÊпоÊПрограматаÊнаÊмеркитеÊзаÊзакрилаÊнаÊ
децаÊсÊизявениÊдарбиÊотÊобщински,ÊдържавниÊиÊчастниÊучилища.ÊСредстватаÊсаÊпредназначениÊзаÊ
изплащанеÊнаÊстипендииÊнаÊ306ÊталантливиÊученициÊотÊцялатаÊстрана,ÊпредставилиÊсеÊуспешноÊнаÊ
националниÊиÊмеждународниÊолимпиади,ÊконкурсиÊиÊсъстезанияÊвÊобласттаÊнаÊнауката,ÊизкустватаÊиÊ
спорта. 

228Ê960ÊлеваÊсеÊпредоставятÊнаÊ42Êобщини.ÊСÊтяхÊщеÊбъдатÊосигурениÊстипендииÊзаÊ230ÊученициÊотÊ
общинскиÊиÊчастниÊучилища. 

СтипендииÊщеÊполучатÊиÊ74ÊученициÊотÊдържавниÊучилища,ÊзаÊкоетоÊсеÊпрехвърлятÊ68Ê445Êлв.,ÊвÊт.Êч.Ê
заÊтрансферÊзаÊТехническияÊуниверситетÊ–ÊСофия,Ê2Ê430Êлв.,ÊвÊчиятоÊструктураÊеÊТехнологичнотоÊ
училищеÊ„ЕлектронниÊсистеми“ÊсÊдвамаÊстипендианти. 

 

Източник:Ê 
https://www.mon.bg 
 

306ÊдаровитиÊдецаÊщеÊполучатÊстипендии 
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ПоследнитеÊразвитияÊпоÊтематаÊзаÊприсъединяванетоÊнаÊБългарияÊкъмÊШенгенскотоÊпространствоÊ
бяхаÊ основенÊ акцентÊ вÊ срещатаÊ миÊ сÊ вицепремиераÊ иÊ министърÊ наÊ вътрешнитеÊ работиÊ г-нÊ
Демерджиев,ÊминистъраÊнаÊвъншнитеÊработиÊг-нÊМилковÊиÊминистъраÊнаÊправосъдиетоÊг-нÊЗарков.Ê
НаправихмеÊобщÊпрегледÊнаÊдействията,ÊпредприетиÊотÊслужебнотоÊправителствоÊпрезÊпоследнитеÊ
дниÊ иÊ седмици,Ê заÊ осигуряванеÊ наÊ подкрепатаÊ наÊ нашитеÊ партньориÊ заÊ членствотоÊ ниÊ вÊШенген.Ê
РазбираÊсе,ÊвÊходаÊнаÊсрещатаÊбяхаÊкоментираниÊиÊизразенитеÊпубличноÊпрезÊпоследнитеÊняколкоÊ
дниÊпозицииÊотÊминистър-председателяÊнаÊНидерландияÊМаркÊРютеÊиÊотÊавстрийскияÊканцлерÊКарлÊ
НехамерÊ противÊ приеманетоÊ наÊ БългарияÊ вÊШенген.Ê ПоÊ тозиÊ поводÊ бихÊ искалÊ заÊ пореденÊ пътÊ даÊ
подчертая,ÊчеÊкритериитеÊзаÊприсъединяванеÊкъмÊШенген,ÊкоитоÊсаÊизцялоÊтехнически,ÊбяхаÊпокритиÊ
отÊ БългарияÊ ощеÊ презÊ 2011Ê г.Ê ТоваÊ еÊ добреÊ известноÊ наÊ всичкиÊ участнициÊ вÊ ШенгенскотоÊ
пространство,ÊвключителноÊнаÊправителстватаÊнаÊНидерландияÊиÊАвстрия. 
  
НезависимоÊотÊтова,ÊвÊотговорÊнаÊпоставениÊотÊотделниÊнашиÊпартньориÊвъпроси,ÊпрезÊпоследнитеÊ
месециÊ бяхаÊ извършениÊ двеÊ проверки,Ê организираниÊ отÊ ЕвропейскатаÊ комисияÊ поÊ инициативаÊ наÊ
БългарияÊиÊРумъния,ÊсÊучастиетоÊнаÊзаинтересованиÊдържавиÊчленки.ÊПроверкитеÊбяхаÊфокусираниÊ
тъкмоÊвърхуÊизпълнениетоÊнаÊ техническитеÊ критерииÊотÊ странаÊнаÊБългария.ÊОбластите,ÊобектÊнаÊ
проверките,Ê включвахаÊиздаванетоÊ наÊ визи,Ê съдебнотоÊ сътрудничествоÊ поÊ линияÊ наÊмиграциятаÊ иÊ
опазванетоÊ наÊ личнитеÊ данниÊ -Ê най-чувствителнитеÊ иÊ важниÊ техническиÊ сфери,Ê коитоÊ бяхаÊ
определениÊ отÊ ЕвропейскатаÊ комисия.Ê ИÊ дветеÊ проверкиÊ завършихаÊ сÊ положителниÊ заÊ БългарияÊ
доклади.Ê ОтделнаÊ проверкаÊ извършиÊ вÊ последнитеÊ дниÊ иÊ посолствотоÊ наÊ АвстрияÊ вÊ София.Ê
РезултатътÊсъщоÊбеÊположителен.ÊНакраткоÊ-ÊрезултатитеÊотÊтезиÊпроверкиÊотново,ÊзаÊпореденÊпът,Ê
категоричноÊдоказаха,ÊчеÊБългарияÊпокриваÊвсичкиÊкритерииÊзаÊчленствоÊвÊШенген. 
  
СъсÊ съжалениеÊ отбелязвам,Ê чеÊ въпрекиÊ отправенатаÊ покана,Ê нидерландскатаÊ странаÊ избраÊ даÊ неÊ
вземаÊ участиеÊ вÊ тезиÊ проверки.Ê ВÊ тозиÊ смисълÊ изразенитеÊ впоследствиеÊ отÊ премиераÊ наÊ
НидерландияÊ резерви,Ê коитоÊ сеÊ аргументиратÊ сÊ липсатаÊ наÊ увереностÊ именноÊ поÊ отношениеÊ наÊ
изпълнениетоÊнаÊкритериитеÊзаÊчленствоÊотÊБългария,ÊнеÊсамоÊзвучатÊповечеÊотÊнеубедително,ÊноÊиÊ
сеÊопровергаватÊотÊзаключениятаÊнаÊЕвропейскатаÊкомисия,ÊпротиворечатÊнаÊпозициитеÊнаÊвсичкиÊ
другиÊ държавиÊ членкиÊ иÊ наÊ недвусмисленотоÊ становищеÊ наÊ ЕвропейскияÊ парламент.Ê СъщоÊ така,Ê
въпрекиÊчеÊвърховенствотоÊнаÊзаконаÊформалноÊнеÊеÊчастÊотÊшенгенскитеÊкритерии,ÊвъвÊвръзкаÊсъсÊ
загрижеността,Ê изразяванаÊ отÊ някоиÊ държавиÊ членкиÊ поÊ отношениеÊ наÊ гарантиранетоÊ наÊ
върховенствотоÊ наÊ законаÊ вÊ България,Ê следваÊ даÊ сеÊ напомни,Ê чеÊ ощеÊ презÊ 2019Ê г.Ê ЕвропейскатаÊ
комисияÊизлезеÊсÊясноÊстановище,ÊчеÊБългарияÊеÊпокрилаÊшесттеÊосновниÊкритерияÊпоÊМеханизмаÊзаÊ
сътрудничествоÊ иÊ проверкаÊ иÊ неÊ сеÊ налагаÊ изготвянетоÊ наÊ новиÊ доклади,Ê тъйÊ катоÊ условиятаÊ заÊ
отпаданеÊ наÊ тозиÊ мониторингÊ саÊ изпълнени.Ê НезависимоÊ отÊ това,Ê поÊ инициативаÊ наÊ БългарияÊ отÊ
странаÊ наÊ ЕвропейскатаÊ комисияÊ беÊ направенаÊ допълнителнаÊ оценка,Ê съобразноÊ критериитеÊ наÊ
МеханизмаÊ заÊ сътрудничествоÊиÊ проверка.ÊВÊ резултатÊЕКÊпотвърдиÊположителнотоÊ сиÊ становище,Ê
коетоÊбеÊизложеноÊвÊнейнаÊКомуникация,ÊразпространенаÊдоÊвсичкиÊдържавиÊчленки.ÊТяÊпоказва,ÊчеÊ
иÊ следÊ2019Ê г.ÊБългарияÊеÊосъществилаÊдопълнителенÊнапредъкÊвÊ сфератаÊнаÊвърховенствотоÊнаÊ
закона.Ê НещоÊ повече,Ê вÊ знакÊ наÊ нашияÊ политическиÊ ангажиментÊ заÊ засилванеÊ наÊ борбатаÊ сÊ
корупцията,ÊредицаÊреформиÊвÊобласттаÊнаÊсъдебнатаÊсистемаÊиÊантикорупциятаÊбяхаÊвключениÊвÊ
НационалнияÊ планÊ заÊ възстановяванеÊ иÊ устойчивост.Ê ПравителствотоÊ приеÊ важниÊ законодателниÊ
актове,ÊнасочениÊкъмÊреформиранеÊнаÊантикорупционнатаÊкомисия,ÊподобряванеÊнаÊкапацитетаÊнаÊ
ИнспекторатаÊ наÊ съдебнатаÊ власт,Ê кактоÊ иÊ въвежданеÊ наÊ правниÊ гаранцииÊ заÊ лицата,Ê подаващиÊ
сигналиÊ заÊ нередностиÊ иÊ др.Ê ТеÊ са,Ê надявамеÊ се,Ê средÊ приоритетитеÊ вÊ работатаÊ наÊ НароднотоÊ
събраниеÊиÊследваÊдаÊбъдатÊприетиÊдоÊкраяÊнаÊтазиÊгодина. 
В тази връзка следва да се отбележи приетата от Народното събрание на 17 ноември декларация за 
присъединяване на България към Шенгенското пространство, която отразява общонационалния характер на този 
приоритет и е още една гаранция за изпълнение на поетите ангажименти от България. Наред с това в последните 
седмици президентът и правителството осъществиха много активна външнополитическа дейност и в рамките на 
европейските институции, и чрез преки контакти, с цел да запознаят партньорите (включително личните срещи на 
президента и премиера с канцлера на Германия, президента на Франция, председателя на Съвета Шарл Мишел, 
премиера на Чехия Петер Фиала – председателстващ съвета по линия на Чешкото председателство, премиерите 
на Швеция и Дания. От президента бяха изпратени писма до всички европейски лидери с ясно разяснение и 
позиции по казуса с получена обратно подкрепа), с обективните факти и в подкрепа на тяхното информирано 
решение за присъединяването на България към Шенгенското пространство.  
Източник:Êhttps://gov.bg/ 

ИзявлениеÊнаÊпремиераÊГълъбÊДоневÊзаÊчленствотоÊнаÊ
БългарияÊвÊШенген 
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ПравителствотоÊщеÊподкрепиÊощеÊоколоÊ50Ê000ÊдомакинстваÊсÊноваÊеднократнаÊпомощÊзаÊотоплениеÊ
отÊ 300Ê лв.Ê СÊ неяÊ държаватаÊ щеÊ подпомогнеÊ хораÊ иÊ семействаÊ отÊ новиÊ рисковиÊ групи,Ê коитоÊ доÊ
моментаÊнеÊсаÊполучавалиÊсредстваÊзаÊотопление,ÊноÊсеÊнуждаятÊотÊтакаваÊподкрепа.ÊТоваÊсъобщиÊ
вицепремиерътÊ иÊ министърÊ наÊ трудаÊ иÊ социалнатаÊ политикаÊ ЛазарÊ ЛазаровÊ наÊ брифингÊ следÊ
днешнотоÊ заседаниеÊ наÊ МинистерскияÊ съвет.Ê ЗаÊ изплащанетоÊ наÊ финансоватаÊ подкрепаÊ
правителствотоÊ приеÊ постановлениеÊ заÊ одобряванеÊ наÊ 15Ê млн.Ê лв.Ê допълнителниÊ разходиÊ поÊ
бюджетаÊнаÊМинистерствотоÊнаÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитика. 
  
ВицепремиерътÊ обясни,Ê чеÊ правоÊ наÊ еднократнатаÊ помощÊщеÊ иматÊ 8Ê уязвимиÊ групи.Ê СредÊ тяхÊ саÊ
семействатаÊсÊдецаÊсÊ трайниÊувреждания,Ê семействата,Ê коитоÊполучаватÊмесечниÊпомощиÊзаÊдетеÊ
безÊправоÊнаÊнаследственаÊпенсияÊотÊпочиналÊродител,ÊкактоÊиÊдецата,ÊнастанениÊвÊсемействаÊнаÊ
родниниÊилиÊблизкиÊилиÊвÊприемноÊсемейство.ÊПравоÊнаÊтакаваÊподкрепаÊщеÊиматÊиÊхораÊсÊтежкиÊ
уврежданияÊ иÊ хора,Ê коитоÊ саÊ пострадалитеÊ приÊ природниÊ бедствияÊ презÊ 2022Ê г.Ê ПравоÊ наÊ новатаÊ
еднократнаÊ помощÊ заÊ отоплениеÊ отÊ 300Ê лв.Ê щеÊ иматÊ иÊ ветераниÊ отÊ войните,Ê военноинвалидиÊ иÊ
военнопострадали. 
  
СредстватаÊщеÊсеÊизплащатÊотÊАгенциятаÊзаÊсоциалноÊподпомагане.Ê „Хората,ÊкоитоÊиматÊправоÊнаÊ
помощтаÊ вечеÊ саÊ идентифицираниÊ иÊ неÊ еÊ необходимоÊ даÊ подаватÊ документиÊ заÊ кандидатстване“,Ê
заявиÊвицепремиерътÊЛазаров.ÊТойÊобясни,ÊчеÊсуматаÊщеÊбъдеÊотпусканаÊпоÊоблекченаÊпроцедураÊ
доÊ краяÊ наÊ тазиÊ година,Ê такаÊ чеÊ хоратаÊ даÊ могатÊ даÊ направятÊ свояÊ информиранÊ изборÊ какÊ даÊ
посрещнатÊразходитеÊсиÊзаÊотопление. 
  
ОтпусканетоÊнаÊноватаÊпомощÊеÊ третатаÊмяркаÊ наÊправителствотоÊ заÊосигуряванеÊнаÊподкрепаÊнаÊ
хоратаÊотÊуязвимитеÊгрупиÊвÊусловиятаÊнаÊзначителноÊпоскъпванеÊнаÊценитеÊнаÊенергоизточницитеÊиÊ
жизненоважниÊ стоки.Ê „ДоÊ моментаÊ околоÊ 302Ê 000Ê хораÊ иÊ семействаÊ получихаÊ целеваÊ помощÊ заÊ
отоплениеÊ отÊ 623,55Ê лв.Ê ВÊ краяÊ наÊ октомвриÊ беÊ отпуснатаÊ еднократнаÊ помощÊ отÊ 400Ê лв.,Ê катоÊ доÊ
моментаÊ тяÊ еÊ изплатенаÊ наÊ околоÊ 10Ê 000Ê семейства.Ê СÊ целияÊ пакетÊ отÊ меркиÊ заÊ подкрепаÊ заÊ
отоплителенÊ сезонÊ държаватаÊ щеÊ подпомогнеÊ близоÊ 380Ê 000Ê души“,Ê казаÊ вицепремиерътÊ ЛазарÊ
Лазаров. 
 
Източник:Êhttps://gov.bg/ 

ПравителствотоÊосигуриÊподкрепаÊзаÊощеÊоколоÊ50Ê000Ê
домакинстваÊсÊноваÊеднократнаÊпомощÊзаÊотоплениеÊотÊ

300Êлв. 
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„ИзкуствотоÊ наÊ дипломациятаÊ намираÊнай-силенÊ изразÊ вÊ умениетоÊ сÊ еднаÊ реплика,Ê произнесенаÊ вÊ
точнияÊмомент,Ê даÊ преобърнешÊпозицияÊ иÊ даÊ замълчиш,Ê когатоÊ всичкиÊ другиÊ сеÊ надвикват.Ê ДаÊ неÊ
превръщамеÊ ШенгенÊ вÊ разменнаÊ монетаÊ заÊ постиганеÊ наÊ краткаÊ иÊ съмнителнаÊ медийнаÊ иÊ
политическаÊ слава“,Ê заявиÊ министър-председателятÊ ГълъбÊ ДоневÊ вÊ началотоÊ наÊ редовнотоÊ
правителственоÊ заседание.Ê ПремиерътÊ беÊ категоричен,Ê чеÊ присъединяванетоÊ наÊ БългарияÊ къмÊ
ШенгенскотоÊпространствоÊщеÊсеÊслучиÊвÊрезултатÊнаÊработа,ÊвÊтоваÊчислоÊиÊзаконодателна.ÊВÊтозиÊ
контекстÊ законопроектите,Ê свързаниÊ сÊ реформитеÊ поÊ ПланаÊ заÊ възстановяванеÊ иÊ устойчивост,Ê
подготвениÊ отÊ служебнотоÊ правителство,Ê очакватÊ свояÊ редÊ заÊ обсъжданеÊ вÊ пленарнаÊ залаÊ вÊ
програматаÊзаÊработаÊнаÊНароднотоÊсъбрание,ÊотбелязаÊДонев. 
  
„ИзслушванетоÊмиÊпоÊтематаÊзаÊШенгенÊеÊпиарÊфокус,ÊкойтоÊотÊнеделяÊвечерÊсеÊползваÊкатоÊсламка,Ê
заÊ коятоÊ сеÊ хващаÊ удавникът.Ê ВъвÊ фокусаÊ заÊ работаÊ наÊ МинистерскияÊ съветÊ иÊ днесÊ щеÊ саÊ
изслушваниятаÊ наÊ министритеÊ отÊ служебнотоÊ правителствоÊ иÊ вашитеÊ предложенияÊ вÊ ползаÊ наÊ
хоратаÊнаÊБългария“,ÊподчертаÊминистър-председателят,ÊобръщайкиÊсеÊкъмÊчленоветеÊнаÊкабинета.Ê
ВÊрамкитеÊнаÊзаседаниетоÊсиÊднесÊправителствотоÊщеÊразгледаÊПроектÊзаÊизменениеÊиÊдопълнениеÊ
наÊЗаконаÊзаÊмеркитеÊсрещуÊизпиранетоÊнаÊпари.Ê„МинистерствотоÊнаÊфинанситеÊработиÊупоритоÊиÊ
поÊПроектаÊ наÊ ЗаконÊ заÊ изменениеÊ иÊ допълнениеÊ наÊ ЗаконаÊ заÊБългарскаÊ народнаÊ банка,Ê кактоÊ иÊ
променитеÊ поÊ КодексаÊ заÊ застраховането.Ê ТоваÊ еÊ пакетътÊ отÊ законодателниÊ мерки,Ê свързаниÊ сÊ
подготовкатаÊ заÊ приеманетоÊ наÊ БългарияÊ вÊ Еврозоната“,Ê акцентираÊ Донев.Ê ВчераÊ бешеÊ подписанÊ
МеморандумÊ заÊ разбирателствоÊ сÊ ЕвропейскатаÊ комисияÊ иÊ председателяÊ наÊ ЕврогрупатаÊ заÊ
производствотоÊ наÊ евромонетиÊ вÊ България.Ê „СÊ еднаÊ думаÊ –Ê ниеÊ вършимÊ своятаÊ работа,Ê некаÊ иÊ
народнитеÊпредставителиÊдаÊсвършатÊсвоята“,ÊпосочиÊминистър-председателят. 
  

Източник:Êhttps://gov.bg/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ПремиерътÊДонев:ÊПрисъединяванетоÊнаÊБългарияÊкъмÊ
ШенгенскотоÊпространствоÊщеÊсеÊслучиÊвÊрезултатÊнаÊ

работа,ÊвÊтоваÊчислоÊиÊзаконодателна 

ПОЛИТИКИÊИÊПРОГРАМИÊНАÊПРАВИТЕЛСТВОТО БРОЙÊ12,ÊДЕКЕМВРИÊ2022 

    



 

 
ОбластнаÊадминистрацияÊЯмбол 

www.yambol.government.bg 
  

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МинималнатаÊ работнаÊ заплатаÊ щеÊ станеÊ 780Ê лв.Ê отÊ 1Ê януариÊ 2023Ê г.,Ê решиÊ днесÊ правителството.Ê
РазмерътÊйÊщеÊсеÊповишиÊсÊ9,9%ÊспрямоÊсегашнатаÊйÊстойност.ÊПриÊопределянетоÊнаÊновияÊйÊразмерÊ
саÊ отчетениÊ реалнитеÊ параметриÊ наÊ макроикономическатаÊ средаÊ иÊ възможноститеÊ наÊ държавнияÊ
бюджет.ÊТоваÊобявиÊвицепремиерътÊиÊминистърÊтрудаÊиÊсоциалнатаÊполитикаÊЛазарÊЛазаров. 
 
ПредлаганиятÊ новÊ размерÊ наÊ минималнатаÊ работнаÊ заплатаÊ щеÊ допринесеÊ заÊ намаляванеÊ наÊ
бедносттаÊсредÊработещитеÊиÊнаÊнеравенстватаÊвÊразпределениетоÊнаÊдоходите.ÊПоÊтозиÊначинÊсеÊ
създаватÊусловияÊзаÊприлаганеÊнаÊмеханизъмÊзаÊопределянеÊнаÊминималнатаÊработнаÊиÊотчитанеÊнаÊ
референтниÊстойности,ÊсъобразноÊдирективатаÊзаÊадекватниÊминималниÊзаплати. 
 
 
 
Източник:Êhttps://gov.bg/ 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

МинималнатаÊработнаÊзаплатаÊщеÊстанеÊ780Êлв.ÊотÊ1Ê
януариÊ2023Êг. 
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БългарияÊ получиÊ първияÊ траншÊ отÊ безвъзмезднатаÊ подкрепаÊ поÊ ПланаÊ заÊ възстановяванеÊ иÊ
устойчивостÊ вÊ размерÊ наÊ близоÊ 2,7Ê млрд.Ê лева.Ê ТоваÊ съобщиÊ наÊ брифингÊ вÊ МинистерскияÊ съветÊ
вицепремиерътÊпоÊуправлениеÊнаÊевропейскитеÊсредстваÊАтанасÊПеканов. 
  
ПолучаванетоÊнаÊфинансиранетоÊбешеÊфокусÊнаÊработатаÊнаÊслужебнияÊкабинетÊотÊначалотоÊнаÊтозиÊ
мандат,Ê посочиÊ Пеканов.Ê „ТазиÊ добраÊ новинаÊ заÊ БългарияÊ днесÊ еÊ факт,Ê въпрекиÊ съмнениятаÊ иÊ
спекулациите,ÊчеÊпаритеÊнямаÊдаÊдойдатÊвÊрамкитеÊнаÊгодината.ÊПолучаванетоÊнаÊтраншаÊсеÊреализираÊ
иÊ благодарениеÊ наÊ работата,Ê коятоÊ служебнотоÊ правителствоÊ свършиÊ ударноÊ вÊ първитеÊ седмициÊ наÊ
свояÊмандат.ÊТогаваÊбяхаÊизчистениÊнякоиÊзавещаниÊпроблеми,ÊкоитоÊнеÊпозволявахаÊстранатаÊниÊдаÊ
получиÊплащането”,ÊподчертаÊвицепремиерът. 
  
ЕвропейскатаÊ комисияÊ дадеÊ „зеленаÊ светлина“Ê заÊ изплащанетоÊ наÊ средстватаÊ съсÊ своятаÊ
предварителнаÊ оценкаÊ наÊ първияÊ траншÊ наÊ 7Ê ноемвриÊ 2022,Ê коятоÊ бешеÊ подкрепенаÊ иÊ отÊ
ИкономическияÊ иÊфинансовÊ комитет,Ê заÊ задоволителнотоÊ изпълнениеÊ наÊ всичкиÊ 22Ê ключовиÊ етапаÊ иÊ
цели,ÊвключениÊвÊпървотоÊисканеÊзаÊплащане.ÊПолучаванетоÊнаÊпървияÊтраншÊдемонстрираÊдовериетоÊ
наÊ службитеÊнаÊ КомисиятаÊ иÊ странитеÊ членкиÊ вÊ капацитетаÊ наÊ странатаÊ ниÊ даÊ провеждаÊ реформиÊиÊ
представляваÊваженÊтестÊзаÊфункциониранетоÊнаÊсистематаÊниÊзаÊуправлениеÊиÊконтролÊнаÊсредстватаÊ
отÊ плана.Ê БългарияÊ подадеÊ първотоÊ исканеÊ заÊ плащанеÊ наÊ 31Ê августÊ 2022Ê г.,Ê катоÊ заÊ 2Ê месецаÊ иÊ
половинаÊуспяÊдаÊполучиÊпредварителноÊодобрениеÊотÊЕК. 
  
СредстватаÊщеÊсеÊизползватÊзаÊпроекти,ÊчиятоÊреализацияÊвечеÊеÊзапочналаÊ-ÊнапримерÊпроектаÊзаÊ
модернизацияÊиÊдигитализацияÊнаÊмалкиÊиÊсредниÊпредприятия,ÊобявениÊотÊМинистерствотоÊнаÊ

иновациитеÊиÊрастежа,ÊкъмÊкойтоÊимашеÊогроменÊинтерес,ÊобясниÊПеканов.ÊДругиÊтакиваÊпроектиÊсаÊ
строежътÊнаÊСофийскотоÊметроÊиÊпроектътÊзаÊТЕТРАÊсистематаÊнаÊМВР.ÊСредстватаÊщеÊбъдатÊ

използваниÊиÊзаÊпроекти,ÊкоитоÊщеÊзапочнатÊвÊиднитеÊседмициÊ-ÊнапримерÊенергийнатаÊефективностÊнаÊ
жилищенÊиÊнежилищенÊсграденÊфонд,ÊпроектитеÊзаÊВЕИÊнаÊпокривитеÊнаÊжилищата,ÊсредстватаÊзаÊ
външноÊизкуственоÊосветлениеÊнаÊобщините.Ê„ВсичкиÊинвестиционниÊпроектиÊиматÊясноÊзададениÊ

сроковеÊиÊниеÊтрябваÊдаÊработимÊактивно,ÊзаÊдаÊгиÊспазваме”,ÊподчертаÊАтанасÊПеканов. 
 

Източник:Êhttps://gov.bg/ 

БългарияÊполучиÊпървияÊтраншÊпоÊПланаÊзаÊ
възстановяванеÊиÊустойчивостÊвÊразмерÊнаÊ2,7Êмлрд.Ê

лева 
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ПазарътÊнаÊтрудаÊвÊБългарияÊтрябваÊдаÊвъзприемаÊвсекиÊчовекÊкатоÊталантÊиÊдаÊгледаÊнаÊ„биткатаÊзаÊ
таланти“Ê катоÊ наÊ най-желанатаÊ свръхпечалба.Ê ТоваÊ посланиеÊ отправиÊ министър-председателятÊ
ГълъбÊДоневÊприÊоткриванетоÊнаÊшестотоÊизданиеÊнаÊмеждународнияÊфорумÊ„БиткатаÊзаÊталантите”.Ê
СъбитиетоÊсъбираÊднесÊвÊСофияÊчастÊотÊутвърденитеÊименаÊотÊсфератаÊнаÊмениджмънта,ÊчовешкитеÊ
ресурси,ÊвръзкитеÊсÊобщественосттаÊиÊкомуникациите. 
  
ПремиерътÊГълъбÊДоневÊизтъкна,ÊчеÊталантливитеÊхораÊнеÊтърсятÊсамоÊвисокоÊвъзнаграждениеÊзаÊ
свояÊтруд,ÊкойтоÊсеÊотличаваÊсÊкачество,ÊпрецизностÊиÊноваторскиÊдух,ÊноÊсъщоÊтакаÊзаÊтяхÊсаÊважниÊ
грижатаÊ иÊ вниманиетоÊ вÊ работнатаÊ среда.ÊМинистър-председателятÊ отбелязаÊ още,Ê чеÊ невинагиÊ наÊ
талантитеÊсеÊгледаÊсÊдоброÊокоÊиÊразбиране,ÊзащотоÊтоваÊсаÊхора,ÊкоитоÊотхвърлятÊстаритеÊмодели,Ê
търсятÊ новиÊ посокиÊ иÊ саÊ перфекционисти.Ê „ЗаедноÊ сÊ товаÊ талантитеÊ променятÊ атмосфератаÊ заÊ
работа,Ê зареждатÊ яÊ сÊ магнетизмаÊ наÊ предизвикателствотоÊ даÊ сиÊ средÊ най-добрите“,Ê посочиÊ
премиерътÊ ДоневÊ иÊ акцентираÊ върхуÊ високитеÊ резултати,Ê коитоÊ еднаÊ компанияÊ можеÊ даÊ постигнеÊ
благодарениеÊнаÊработещитеÊвÊнеяÊдаровитиÊхора. 
  
ПремиерътÊпоздравиÊекспертитеÊвÊбраншаÊзаÊсмелосттаÊдаÊбъдатÊгласаÊнаÊталантливитеÊслужителиÊ
наÊпазарÊнаÊтруда,ÊкойтоÊстрадаÊотÊлипсаÊнаÊкадри,ÊиÊзаÊумениетоÊимÊкатоÊ„специалистиÊпоÊталантите“Ê
даÊдирижиратÊработнатаÊсредаÊвÊсъзвучиеÊсъсÊзаложбитеÊнаÊслужителитеÊиÊработниците.Ê„РазчитамÊ
наÊ всекиÊ отÊ васÊ даÊ променяÊ нагласитеÊ къмÊ талантливитеÊ хораÊ вÊ България.Ê ТеÊ заслужаватÊ нашитеÊ
аплодисментиÊиÊвнимание“,ÊдобавиÊминистър-председателят. 
  
Министър-председателятÊГълъбÊДоневÊприпомни,ÊчеÊзаÊвтораÊпореднаÊ годинаÊучастваÊвъвÊфорумаÊ
„БиткатаÊ заÊ талантите“.Ê ДоневÊ отбелязаÊ факта,Ê чеÊ миналогодишнотоÊ изданиеÊ наÊ форумаÊ сеÊ еÊ
състоялоÊ презÊ месецÊ декемвриÊ иÊ отновоÊ вÊ навечериетоÊ наÊ изборÊ наÊ редовноÊ правителство.Ê
„ДекемвриÊсеÊочертаваÊкатоÊпериод ÊвÊ годината,Ê когатоÊбиткатаÊзаÊхораÊсÊталантÊзаÊуправлениеÊнаÊ
държаватаÊеÊособеноÊоспорвана“,ÊдобавиÊощеÊминистър-председателятÊГълъбÊДонев. 
. 
 
Източник:Êhttps://gov.b 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

ПремиерътÊДонев:ÊПазарътÊнаÊтрудаÊвÊБългарияÊтрябваÊ
даÊгледаÊнаÊ„биткатаÊзаÊталанти“ÊкатоÊнаÊнай-желанатаÊ

свръхпечалба 
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ЕСÊиÊЯпонияÊактивизирахаÊсътрудничествотоÊсиÊвÊобласттаÊнаÊводорода,ÊкатоÊ
подписаха меморандумÊзаÊсътрудничество сÊцелÊстимулиранеÊнаÊиновациитеÊ
иÊразвитиеÊнаÊмеждународенÊпазарÊнаÊводород.ÊКатоÊлидериÊвÊобласттаÊнаÊ
водороднитеÊтехнологииÊЕСÊиÊЯпонияÊщеÊработятÊзаедноÊзаÊпостиганетоÊнаÊ
устойчивоÊиÊдостъпноÊпроизводство,Êтърговия,Êтранспорт,Êсъхранение,Ê
разпределениеÊиÊизползванеÊнаÊводородÊотÊвъзобновяемиÊизточнициÊиÊсÊ
малъкÊвъглероденÊотпечатък.ÊСътрудничествотоÊщеÊспомогнеÊзаÊсъздаванетоÊ
наÊоснованÊнаÊправилаÊиÊпрозраченÊсветовенÊпазарÊнаÊводородÊбезÊ
изкривяванияÊнаÊтърговиятаÊиÊинвестициите.ÊМеморандумътÊбешеÊподписанÊвÊ
ТокиоÊотÊкомисаряÊпоÊвъпроситеÊнаÊенергетикатаÊКадри Симсон иÊяпонскияÊ
министърÊнаÊикономиката,ÊтърговиятаÊиÊпромишленосттаÊЯсутошиÊНишимура. 

ДветеÊстраниÊвечеÊпоехаÊангажиментÊзаÊпостиганеÊдоÊ2050 г.ÊнаÊнеутралностÊ
поÊотношениеÊнаÊклиматаÊиÊзаÊускоряванеÊнаÊпреходаÊкъмÊчистаÊенергия,Ê
кактоÊеÊпосоченоÊв ЗеленияÊалиансÊмеждуÊЕСÊиÊЯпония.ÊВодородътÊможеÊдаÊ
имаÊрешаващÊприносÊкактоÊзаÊекологичнияÊпреход,ÊтакаÊиÊзаÊенергийнатаÊ
сигурност.ÊСÊмеморандумаÊсеÊопределяÊнаборÊотÊобласти,ÊвÊкоитоÊ
правителствата,ÊпромишленитеÊсубекти,ÊнаучноизследователскитеÊ
институцииÊиÊместнитеÊвластиÊвÊЕСÊиÊЯпонияÊщеÊбъдатÊнасърчаваниÊдаÊсиÊ
сътрудничат,ÊкатоÊнапример: 

· политики,Êразпоредби,ÊстимулиÊиÊсубсидии,ÊвключителноÊнаÊмеждународноÊ
равнище,ÊчрезÊкоитоÊдаÊсеÊработиÊзаÊпостиганетоÊнаÊобщиÊстандартиÊиÊ
сертифициране; 

· най-добриÊпрактикиÊиÊизвлечениÊпоукиÊотÊнаучнитеÊизследвания,Ê
развойнатаÊдейност,ÊприложениятаÊиÊдемонстрационнитеÊпроектиÊвÊ
областтаÊнаÊводородаÊотÊвъзобновяемиÊизточнициÊиÊсÊмалъкÊвъглероденÊ
отпечатък; 

· разработванеÊнаÊпроекти,ÊвключителноÊвÊконтекстаÊнаÊинициативиÊзаÊ
многостранноÊсътрудничество,ÊсÊкоитоÊсъщоÊтакаÊсеÊцелиÊдаÊбъдатÊ
подпомаганиÊиÊдругиÊдържавиÊпоÊсвета; 

образование,Ê повишаванеÊ наÊ квалификацията,Ê преквалификацияÊ иÊ
професионалноÊобразованиеÊиÊобучение,ÊвключителноÊчрезÊобмен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Източник:Êhttps://ec.europa.eu/ 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 
 

ЕСÊиÊЯпонияÊзасилватÊсътрудничествотоÊвÊобласттаÊнаÊ
водорода 
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ЕСÊиÊСАЩÊпроведохаÊтретотоÊминистерскоÊзаседаниеÊнаÊСъветаÊпоÊтърговияÊ
иÊтехнологииÊ(СТТ)ÊвÊКолиджÊпарк,ÊМериленд. 

СТТÊеÊизключителноÊваженÊфорумÊзаÊзадълбочаванеÊнаÊтрансатлантическотоÊ
сътрудничествоÊсÊцелÊулесняванеÊнаÊтърговиятаÊиÊразработванеÊнаÊсветовниÊ
стандартиÊвÊобласттаÊнаÊтехнологиитеÊиÊсигурността.ÊГеостратегическитеÊ
предизвикателства,ÊвключителноÊнепровокиранатаÊвоеннатаÊагресияÊнаÊ
РусияÊсрещуÊУкрайна,ÊзасилихаÊзначениетоÊнаÊтяснатаÊкоординацияÊвÊ
рамкитеÊнаÊСТТ. 

ЗаседаниетоÊбешеÊпредседателстваноÊсъвместноÊотÊизпълнителнияÊ
заместник-председателÊнаÊКомисиятаÊМаргрете Вестегер иÊизпълнителнияÊ
заместник-председателÊнаÊКомисиятаÊВалдис Домбровскис,ÊаÊотÊстранаÊнаÊ
САЩÊ—ÊотÊдържавнияÊсекретарÊнаÊСАЩÊАнтониÊБлинкен,ÊминистъраÊнаÊ
търговиятаÊнаÊСАЩÊДжинаÊРаймондоÊиÊтърговскияÊпредставителÊнаÊСАЩÊ
КатринÊТай. 

ДветеÊстраниÊнаправихаÊпрегледÊнаÊработатаÊнаÊСпециалнатаÊгрупаÊЕС—
САЩÊпоÊЗаконаÊзаÊнамаляванеÊнаÊинфлацията,ÊприÊкоетоÊЕСÊотновоÊизразиÊ
силнитеÊсиÊопасения,Êсвързани,ÊнаредÊсÊдругото,ÊсÊдискриминационнитеÊмуÊ
разпоредбиÊиÊсубсидиитеÊсÊнарушаващоÊвъздействие.ÊСТТÊвзеÊпредвидÊ
постигнатияÊпредварителенÊнапредък.ÊЕСÊочакваÊконструктивенÊотговорÊнаÊ
своитеÊопасенияÊотÊстранаÊнаÊСАЩ. 

ОсновниÊрезултатиÊотÊтретотоÊминистерскоÊзаседаниеÊнаÊСТТ 

ЦифроваÊинфраструктураÊиÊсвързаност 

ВÊнастоящатаÊнапрегнатаÊгеополитическаÊсредаÊрисковетеÊза критичнитеÊ
интернетÊинфраструктури сеÊувеличават.ÊЕСÊиÊСАЩÊщеÊсеÊстремятÊдаÊ
улесняватÊпроекти,ÊкоитоÊукрепватÊустойчивосттаÊнаÊинфраструктуриÊкатоÊ
стратегическиÊсухоземниÊиÊподводниÊкабели.ÊИÊдветеÊстраниÊподкрепятÊ
и сигурнатаÊиÊустойчиваÊцифроваÊсвързаност вÊдържавитеÊпартньори.Ê
КатоÊпърваÊстъпкаÊщеÊбъдатÊсвързаниÊнадÊхилядаÊобществениÊучилищаÊиÊ
детскиÊдомовеÊвÊЯмайкаÊиÊщеÊбъдеÊразработенÊподобенÊпроектÊвÊКения,ÊвÊ
партньорствоÊсÊправителството,ÊзаÊизгражданеÊнаÊвръзкаÊсÊоптиченÊкабелÊзаÊ
училищаÊвÊотдалечениÊрайони. 
 
 
 
 
 
Източник:Êhttps://ec.europa.eu/ 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

СъветътÊпоÊтърговияÊиÊтехнологииÊЕС—САЩÊтърсиÊ
решенияÊнаÊобщитеÊпредизвикателстваÊиÊвÊотговорÊнаÊ

глобалниÊкризи 
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КомисиятаÊприеÊосновната работнаÊпрограмаÊнаÊ„ХоризонтÊЕвропа“ÊзаÊ2023—
24 г.,ÊпоÊкоятоÊсÊоколоÊ13,5Êмлрд.ÊевроÊщеÊбъдатÊподпомогнатиÊ
европейските научниÊсътруднициÊиÊиноватори,ÊкоитоÊтърсят напредничавиÊ
решенияÊзаÊекологичните,Êенергийните,ÊцифровитеÊиÊгеополитическитеÊ
предизвикателства. 

ФинансиранетоÊеÊчастÊотÊпо-мащабнатаÊпрограмаÊнаÊЕСÊзаÊнаучниÊизследванияÊ
иÊиновацииÊвÊразмерÊнаÊ95,5Êмлрд.ÊевроÊ– „ХоризонтÊЕвропа“.ÊЦелтаÊмуÊеÊдаÊсеÊ
ускориÊпостиганетоÊна климатичнитеÊцелиÊнаÊЕС,ÊповишаванетоÊ
на енергийнатаÊустойчивост иÊразработванетоÊна възловиÊцифровиÊ
технологии.ÊТоÊщеÊподкрепяÊиÊцелевиÊдействия вÊподкрепаÊнаÊУкрайна,ÊзаÊ
повишаванеÊнаÊикономическатаÊустойчивостÊиÊзаÊстабилнотоÊвъзстановяванеÊотÊ
пандемиятаÊотÊCOVID-19.ÊСÊцелÊусъвършенстванеÊнаÊевропейскатаÊекосистемаÊ
наÊнаучнитеÊизследванияÊиÊиновациитеÊщеÊсеÊфинансиратÊпроектиÊвъвÊвръзкаÊсÊ
участиетоÊнаÊнаучниÊсътруднициÊиÊиноваториÊнаÊмероприятияÊвÊЕвропа,ÊсÊ
мобилността,ÊкактоÊиÊсÊизгражданетоÊнаÊсвръхсъвременниÊ
научноизследователскиÊинфраструктури.  

ПостиганеÊнаÊрезултатиÊотÊдействиятаÊвÊобласттаÊнаÊклиматаÊиÊнаÊ
цифровизацията 
Около 5,67Êмлрд.Êевро (надÊ42 %ÊотÊбюджетаÊнаÊработнатаÊпрограма)ÊсаÊ
заделениÊзаÊпостиганетоÊнаÊосновнитеÊклиматичниÊцели,ÊзаÊнамиранетоÊнаÊ
напредничавиÊрешенияÊзаÊнамаляванеÊнаÊемисиитеÊнаÊпарниковиÊгазовеÊиÊзаÊ
приспособяванетоÊкъмÊклиматичнитеÊизменения.ÊЗаÊподпомаганеÊнаÊ
биоразнообразиетоÊсаÊзаделени 1,67Êмлрд.Êевро.  

СÊнад 4,5Êмлрд.Êевро щеÊсеÊфинансираÊцифровизациятаÊнаÊЕСÊиÊвÊчастностÊ–Ê
разработванетоÊнаÊвъзловиÊцифровиÊтехнологииÊиÊвнедряванетоÊимÊвъвÊ
всекидневието. 

МащабноÊфинансиранеÊеÊпредвиденоÊиÊза НовияÊевропейскиÊБаухаус –Ê
демонстрационнаÊинициативаÊзаÊползата,ÊкоятоÊедноÊекосъобразноÊобществоÊ
носиÊзаÊежедневнитеÊдейностиÊиÊзаÊдома. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/ 

 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 
 

ПрезÊ2023—2024Êг.ÊЕСÊщеÊинвестираÊ13,5Êмлрд.ÊевроÊвÊ
научниÊизследванияÊиÊиновации 
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КомисиятаÊпубликува първия си докладÊзаÊмониторингÊиÊперспективиÊзаÊ
нулевоÊзамърсяване и третияÊсиÊобзоренÊдокладÊзаÊмеркитеÊзаÊчистотаÊнаÊ
въздуха,ÊвÊкоитоÊсеÊопределятÊпътищатаÊзаÊпо-чистÊвъздух,ÊводиÊиÊпочви.Ê
ДокладитеÊпоказват,Êче политикитеÊнаÊЕСÊсаÊдопринеслиÊзаÊнамаляванеÊнаÊ
замърсяванетоÊнаÊвъздуха,ÊкактоÊиÊнаÊзамърсяванетоÊсÊ
пестициди. ВъпрекиÊтова, ниватаÊнаÊзамърсяванеÊвсеÊощеÊсаÊтвърдеÊ
високи.ÊВÊдругиÊобластиÊкато вреднияÊшум,ÊзамърсяванетоÊсÊхранителниÊ
веществаÊилиÊгенериранетоÊнаÊбитовиÊотпадъци,ÊнапредъкътÊбуксува.Ê
РезултатитеÊпоказват,ÊчеÊвъвÊвсичкиÊсферисаÊнеобходимиÊмногоÊпо-
решителниÊдействия,ÊакоÊЕСÊиска даÊпостигнеÊцелитеÊзаÊнамаляванеÊнаÊ
замърсяванеÊдоÊ2030 г.,ÊкатоÊприемеÊновиÊзакониÊсрещуÊзамърсяванетоÊиÊ
изпълняваÊпо-добреÊсъществуващитеÊтакива. 

ПоÊцелитеÊзаÊ2030 г.ÊеÊпостигнатÊнапредък,ÊноÊниватаÊнаÊзамърсяванеÊвсеÊ
ощеÊсаÊтвърдеÊвисоки 

НапредъкътÊкъмÊпостиганетоÊна шесттеÊцелиÊзаÊ„нулевоÊ
замърсяване“ имаÊсмесенÊхарактер.ÊНамаляваÊзамърсяванетоÊотÊ
пестициди,ÊантимикробниÊсредстваÊиÊморскиÊотпадъци.ÊНямаÊголямÊнапредъкÊ
поÊотношениеÊнаÊшумовотоÊзамърсяване,ÊхранителнитеÊвеществаÊиÊ
отпадъците.ÊОтÊеднаÊстрана,ÊвисокитеÊкатоÊцялоÊравнищаÊнаÊсъответствиеÊсъсÊ
стандартитеÊна ЕСÊпоÊотношениеÊнаÊзамърсяванетоÊнаÊпитейнатаÊводаÊиÊ
водитеÊзаÊкъпанеÊсаÊокуражаващиÊ(съответноÊ>99 %ÊиÊ>93 %).ÊЗаÊ2030 г.Ê
можемÊдаÊпостигнемÊповечетоÊотÊцелите,ÊакоÊбъдатÊположениÊдопълнителниÊ
усилия. 

ВъпрекиÊтова, текущите ниваÊнаÊзамърсяванеÊвсеÊощеÊсаÊтвърдеÊмногоÊ
надÊдопустимите: надÊ10 % отÊслучаитеÊнаÊпреждевременнаÊсмъртÊв ЕСÊ
всякаÊгодинаÊвсеÊощеÊсаÊсвързаниÊсъсÊзамърсяванетоÊнаÊоколнатаÊсреда.Ê
ТоваÊглавноÊсеÊдължиÊнаÊвисокитеÊравнищаÊнаÊзамърсяванеÊнаÊвъздуха,ÊноÊ
същоÊтакаÊиÊнаÊшумовотоÊзамърсяванеÊиÊнаÊекспозициятаÊнаÊхимикали,ÊкоятоÊ
вероятноÊеÊподценена.ÊЗамърсяванетоÊвредиÊсъщоÊтакаÊнаÊбиологичнотоÊ
разнообразие. Съществуват значителниÊразличияÊмеждуÊдържавитеÊ
членки,ÊкатоÊравнищатаÊнаÊпреждевременнаÊсмъртÊвÊСевернаÊЕвропаÊсаÊ
околоÊ5—6 %,ÊаÊвÊиÊЮжнаÊиÊИзточнаÊЕвропаÊсаÊоколоÊ12—14 %. 

https://ec.europa.eu/ 

 

ниеÊнаÊенергийнияÊсъюзÊ 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

НулевоÊзамърсяване:ÊЦелиÊзаÊ2030 г.,ÊкоитоÊсаÊ
постижими,ÊноÊсеÊнуждаятÊотÊпо-решителниÊдействия 
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СъветътÊнаÊЕвропейскияÊсъюзÊприе новÊподходÊкъмÊскринингаÊзаÊ
рак вследствиеÊнаÊпредложениетоÊнаÊКомисиятаÊзаÊзасилванеÊнаÊпревенциятаÊ
чрезÊранноÊоткриване.ÊТоваÊеÊсъщественаÊстъпкаÊкъмÊподобряванетоÊнаÊ
раннотоÊоткриванеÊвÊцелияÊЕСÊ—ÊважнаÊцелÊв ЕвропейскияÊпланÊзаÊборбаÊсÊ
рака. 

КактоÊбеше обявено презÊмесецÊсептември,ÊтозиÊновÊподходÊнаÊЕС,ÊоснованÊнаÊ
най-новитеÊналичниÊнаучниÊразработкиÊиÊданни,ÊщеÊпомогне даÊсеÊгарантира,Ê
чеÊдоÊ2025Êг.ÊсъответенÊскринингÊсеÊпредлагаÊнаÊ90 %ÊотÊнаселениетоÊнаÊ
ЕС,ÊкоетоÊотговаряÊнаÊусловиятаÊзаÊскринингÊзаÊракÊнаÊгърдата,ÊракÊнаÊ
маточнатаÊшийкаÊиÊракÊнаÊдебелотоÊчервоÊиÊректума. СÊновияÊподходÊсъщоÊ
такаÊсеÊотправяÊпризивÊобхватътÊнаÊпрограмитеÊзаÊскринингÊдаÊсеÊразшири,Ê
такаÊчеÊдаÊвключваÊиÊракÊнаÊпростатата,ÊракÊнаÊбелитеÊдробове,ÊаÊприÊ
определениÊобстоятелстваÊ—ÊиÊракÊнаÊстомаха,ÊкатоÊсеÊизползваÊпоетапенÊ
подход.ÊПрепоръкатаÊеÊчастÊотÊноваÊсхемаÊнаÊЕСÊзаÊскринингÊзаÊрак,Ê
представенаÊкатоÊводещаÊинициативаÊвÊрамкитеÊнаÊЕвропейскияÊпланÊзаÊборбаÊ
сÊрака. 

ПоÊотношениеÊнаÊракаÊнаÊгърдата,ÊракаÊнаÊшийкатаÊнаÊматкатаÊиÊракаÊнаÊ
дебелотоÊчервоÊиÊректумаÊсÊновияÊподходÊнаÊЕСÊсеÊпрепоръчва: 

· скринингÊза ракÊнаÊгърдата сÊмамографияÊприÊжениÊнаÊвъзрастÊотÊ50ÊдоÊ69Ê
годиниÊиÊсеÊпредлагаÊпровежданетоÊмуÊприÊжениÊотÊ45ÊдоÊ74Êгодини 

· изследванеÊзаÊчовешкиÊпапиломавирусÊ(HPV)ÊкатоÊпредпочитаноÊ
скрининговоÊизследванеÊза ракÊнаÊшийкатаÊнаÊматката приÊжениÊнаÊ
възрастÊотÊ30ÊдоÊ65Êгодини,ÊпровежданоÊсÊинтервалÊотÊпетÊилиÊповечеÊ
години 

количественÊфекаленÊимунохимиченÊтестÊ(FIT)ÊкатоÊпредпочитаноÊскрининговоÊ
изследванеÊза ракÊнаÊдебелотоÊчервоÊиÊректума предиÊнасочванеÊнаÊлицатаÊ
наÊвъзрастÊотÊ50ÊдоÊ74ÊгодиниÊкъмÊпоследващаÊколоноскопия 
 
https://ec.europa.eu/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ  ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

ЕвропейскиÊздравенÊсъюз:ÊКомисиятаÊприветстваÊ
приеманетоÊнаÊновитеÊпрепоръкиÊнаÊЕСÊзаÊскринингÊзаÊ

рак 
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КомисиятаÊприветстваÊприеманетоÊотÊСъветаÊнаÊдеветиÊпакетÊстрогиÊсанкцииÊ
срещуÊРусияÊзарадиÊагресиятаÊѝÊсрещуÊУкрайна.ÊПакетътÊотÊсанкцииÊеÊотговорÊ
наÊпродължаващатаÊескалацияÊнаÊнапрежениетоÊиÊнелегитимнатаÊвойнаÊнаÊ
РусияÊсрещуÊУкрайна,ÊиÊпо-специалноÊнаÊфакта,ÊчеÊРусияÊумишленоÊатакуваÊ
цивилнотоÊнаселениеÊиÊгражданскатаÊинфраструктура,ÊкатоÊсеÊстремиÊдаÊ
парализираÊстранатаÊвÊначалотоÊнаÊзимнияÊсезон. 

ПакетътÊсанкцииÊсъдържаÊследното: 

НовиÊименаÊвÊсписъка 

ВÊсписъкаÊсъсÊсанкцииÊсаÊдобавениÊпочтиÊ200ÊлицаÊиÊобразувания,ÊчиитоÊ
активиÊсеÊзамразяват.ÊМяркатаÊзасягаÊрускитеÊвъоръжениÊсили,ÊотделниÊ
военниÊиÊдружестваÊотÊотбранителнатаÊпромишленост,ÊкактоÊиÊчленовеÊнаÊ
ДържавнатаÊдумаÊиÊнаÊСъветаÊнаÊфедерацията,ÊвÊтоваÊчислоÊминистри,ÊрускиÊ
административниÊорганиÊвÊокупиранитеÊтериторииÊнаÊУкрайнаÊиÊполитическиÊ
партии. СписъкътÊвключваÊлицаÊсÊключовоÊучастиеÊвÊбруталнитеÊиÊумишлениÊ
ракетниÊнападенияÊнаÊРусияÊсрещуÊцивилниÊграждани,ÊвÊотвличанетоÊнаÊ
украинскиÊдецаÊкъмÊРусияÊиÊвÊкражбитеÊнаÊукраинскиÊселскостопанскиÊ
продукти. 

НовиÊзабраниÊзаÊизносÊотÊЕС 

ВъведениÊсаÊновиÊограниченияÊвърхуÊизносаÊнаÊчувствителниÊтехнологииÊсÊ
двойнаÊупотребаÊиÊавангардниÊтехнологии,ÊкоитоÊРусияÊможеÊдаÊизползваÊзаÊ
повишаванеÊнаÊвоеннитеÊсиÊспособностиÊиÊзаÊпостиганеÊнаÊтехнологичноÊ
предимствоÊ— напримерÊдвигателиÊзаÊбезпилотниÊвъздухоплавателниÊ
средства,ÊкамуфлажноÊоборудване,ÊдопълнителноÊхимическоÊиÊбиологичноÊ
оборудване,ÊвеществаÊзаÊовладяванеÊнаÊбезредициÊиÊдопълнителниÊ
електронниÊкомпоненти,ÊоткритиÊвÊрускитеÊвоенниÊсистемиÊнаÊбойнотоÊполе. 

НаредÊ сÊ товаÊ сеÊ разширяваÊ обхватътÊ наÊ най-строгитеÊ ограниченияÊ върхуÊ
износа,Ê вÊ коитоÊ вечеÊ попадатÊ новиÊ 168Ê рускиÊ образувания,Ê тясноÊ свързаниÊ сÊ
рускияÊвоенно-промишленÊкомплекс,ÊкатоÊцелтаÊеÊдаÊсеÊпрекъснеÊдостъпътÊимÊ
доÊчувствителниÊизделияÊсÊдвойнаÊупотребаÊиÊдоÊавангардниÊтехнологии.ÊТакаÊ
общиятÊ бройÊ наÊ образуванията,Ê обхванатиÊ отÊ санкциите,Ê нарастваÊ наÊ 410.Ê
РешениетоÊ еÊ взетоÊ вÊ тясноÊ сътрудничествоÊ сÊ нашитеÊ партньориÊ иÊ включваÊ
военниÊ крайниÊ потребители,Ê работещиÊ вÊ различниÊ секториÊ (напримерÊ
аеронавтика). 
 
https://ec.europa.eu/ 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ  ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ 

Украйна:ÊЕСÊсъгласуваÊдеветиÊпакетÊсанкцииÊсрещуÊ
Русия 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊ
ИНСТИТУТ 

 

 

 

*ÊРавнищетоÊнаÊбезработицаÊсеÊопределяÊкатоÊдялÊ
наÊрегистриранитеÊбезработниÊлицаÊотÊ
икономическиÊактивнотоÊнаселениеÊнаÊвъзрастÊ15-
64Êг.,ÊустановеноÊприÊПреброяванеÊ2011Êг. 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ РЕГИОНАЛНИÊСТАТИСТИКИ БРОЙÊ12,ÊДЕКЕМВРИÊ2022 

    

  Регистрирана безработица 

ПрезÊдекемвриÊ2022Êг.ÊсеÊотчитаÊхарактернотоÊзаÊпериодаÊ
нарастванеÊ наÊ брояÊ наÊ регистриранитеÊ безработниÊ вÊ бю-
ратаÊпоÊтрудаÊотÊЯмболскаÊобластÊ-ÊвÊкраяÊнаÊмесецаÊтеÊ
саÊ2424Ê-ÊсъсÊ151ÊдушиÊповечеÊотÊбезработнитеÊвÊкраяÊнаÊ
м.ÊноемвриÊ(2273).ÊБезработнитеÊпрезÊдекемвриÊ2022Êг.ÊсаÊ
по-малкоÊсÊ32ÊдушиÊ(сÊ1%)ÊвÊсравнениеÊсъсÊсъщияÊмесецÊ
наÊм.г.,ÊкогатоÊбезработнитеÊбяхаÊ2456Êдуши. 

РавнищетоÊнаÊрегистриранаÊбезработицаÊеÊ4,3Ê%. 

КъмÊ31ÊдекемвриÊ2022Êг.ÊвÊбюратаÊпоÊтрудаÊотÊЯмболскаÊ
областÊсаÊрегистрираниÊ3ÊлицаÊсÊвременнаÊзакрила. 

 

Данни по общини 

ПромянатаÊ вÊ брояÊ наÊ регистриранитеÊ безработниÊ презÊ де-
кемвриÊвÊобласттаÊсеÊдължиÊнаÊувеличениетоÊвÊпеттеÊобщи-
ниÊ-ÊÊЯмболÊ(сÊ9),ÊТунджаÊ(сÊ69),ÊÊСтралджаÊ(сÊ19),ÊЕлховоÊ
(сÊ35Êдуши)ÊиÊБоляровоÊ-ÊсÊ19Êдуши. 

 

 

 

 

 

Структура на наблюдаваните групи на пазара на 
труда  

ПрезÊдекемвриÊ2022Êг.ÊбезработнитеÊотÊнаблюдаванитеÊуяз-
вимиÊгрупиÊнаÊпазараÊнаÊтрудаÊиматÊследнияÊдялÊотÊобщияÊ
бройÊнаÊрегистираните:ÊмладежиÊдоÊ24Êг.Ê–Ê5,0%,Ê122Êлица;Ê
младежиÊдоÊ29Êг.Ê–Ê10,8%,Ê262Êлица;ÊпродължителноÊбезра-
ботниÊ–Ê22,8%,Ê553Êлица;ÊлицаÊбезÊквалификацияÊ–Ê62,5%,Ê
1515;Ê лицаÊ сÊ основноÊ иÊ по-нискоÊ образованиеÊ –Ê 46,8%,Ê
1135,ÊлицаÊсÊуврежданияÊ–Ê6,7%,Ê162. 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊ

СТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 

 

 

РЕГИОНАЛНИÊСТАТИСТИКИ БРОЙÊ12,ÊДЕКЕМВРИÊ2022 

    

Входящ поток безработни лица 

ПрезÊ декемвриÊ 449Ê лицаÊ саÊ сеÊ регистриралиÊ заÊ ползванеÊ наÊ
посредническиÊ услугиÊ катоÊ безработниÊ вÊ бюратаÊ поÊ трудаÊ отÊ
областтаÊ–ÊсÊ59ÊповечеÊотÊноворегистриранитеÊпрезÊпредходнияÊ
месецÊ(390)ÊиÊпочтиÊсъвпадаÊсÊданнитеÊзаÊсъщияÊпериодÊнаÊм.г.Ê
(445Êдуши). 

СекторнотоÊразпределениеÊнаÊноворегистриранитеÊспоредÊпос-
леднатаÊ имÊ местоработаÊ показва,Ê чеÊ най-голямÊ бройÊ идватÊ отÊ
секторитеÊ ДържавноÊ управлениеÊ (29%);Ê ПреработващаÊ про-
мишленостÊ(13%);ÊТърговия,ÊремонтÊнаÊавтомобилиÊиÊмотоцик-
летиÊ (8%);Ê АдминистративниÊ иÊ спомагателниÊ дейностиÊ (7%);Ê
СтроителствоÊ (6%);Ê ХотелиерствоÊ иÊ ресторантьорствоÊ (5%);Ê
Селско,ÊгорскоÊиÊрибноÊстопанствоÊ(2%). 

СекторÊ„ДържавноÊуправление“ÊизлизаÊнаÊпреденÊпланÊпрезÊме-
сецÊдекемвриÊпорадиÊрегистрациятаÊвÊбюратаÊпоÊтрудаÊнаÊлица,Ê
приключилиÊпрезÊмесецаÊработаÊпоÊрегионалнатаÊпрограмаÊ заÊ
заетост,ÊпоÊкоятоÊосновнитеÊработодателиÊсаÊобщинскитеÊадми-
нистрации. 

Обявени свободни работни места и започнали работа 

ЗапочналитеÊработаÊбезработниÊпрезÊдекемвриÊсаÊ142ÊиÊсаÊсÊ11Ê
душиÊпо-малкоÊотÊноемвриÊ(153).ÊВÊсравнениеÊсъсÊсъщияÊмесецÊ
наÊпредходнатаÊгодинаÊ(238)ÊзапочналитеÊработаÊсаÊсÊ96ÊдушиÊ
по-малко. 

ВключенитеÊвÊ субсидиранаÊ заетостÊ саÊ13Êдуши,Ê катоÊдвамаÊ отÊ
тяхÊсаÊзапочналиÊработаÊпоÊнасърчителниÊмеркиÊзаÊзаетост,Êфи-
нансираниÊотÊдържавнияÊбюджетÊпоÊЗаконаÊзаÊнасърчаванеÊнаÊ
заетостта.ÊДругиÊ11ÊсаÊзапочналиÊработаÊпоÊпроектиÊнаÊОпера-
тивнаÊ програмаÊ „РазвитиеÊ наÊ човешкитеÊ ресурси”Ê –Ê 6Ê лицаÊ вÊ
схемаÊ„ЗаетостÊзаÊтеб”ÊиÊ5ÊпоÊсхемаÊ„МладежкаÊзаетост“. 

ЗаявенитеÊработниÊместаÊнаÊпървичнияÊпазарÊнаÊтрудаÊпрезÊде-
кемвриÊсаÊ67Ê–ÊсÊ10Êпо-малкоÊотÊпредходнияÊмесецÊ(77)ÊиÊсÊ27Ê
по-малкоÊотÊдекемвриÊ2021Êг.Ê(94).ÊНай-голямÊдялÊсвободниÊра-
ботниÊместаÊ саÊ заявениÊ вÊ секторитеÊПреработващаÊпромишле-
ностÊ (39%);Ê Търговия,Ê ремонтÊ наÊ автомобилиÊ иÊ мотоциклетиÊ
(13%);Ê ОбразованиеÊ (10%);Ê АдминистративниÊ иÊ спомагателниÊ
дейностиÊ (9);ХуманитарноÊ здравеопазванеÊ иÊ социалнаÊ работаÊ
(7%);ÊДържавноÊуправлениеÊ(6%);ÊСтроителствоÊ(4%);ÊХотели-
ерствоÊиÊресторантьорствоÊ(4%). 

Най-многоÊ работниÊ местаÊ саÊ обявениÊ заÊ позициите:Ê машиненÊ
операторÊ плетене;Ê обслужващÊ работник,Ê промишленоÊ произ-
водство;Ê санитар;Ê охранител;Ê общÊ работник;Ê чистач;Ê миячÊ наÊ
съдове;Êучител;ÊадминистративенÊспециалистÊсÊконтролниÊфун-
кции;Êпродавач-консултант;ÊавтомонтьорÊиÊдр. 
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РЕПУБЛИКАÊБЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕНÊСТАТИСТИЧЕСКИÊИНСТИТУТ 

 

АГЕНЦИЯТАÊПОÊЗАЕТОСТТАÊСТАРТИРАÊНОВОÊПРОУЧВАНЕÊСРЕДÊУКРАИНСКИТЕÊГРАЖДАНИ,ÊПРЕБИВАВАЩИÊВÊ
БЪЛГАРИЯ 
ОтÊ 12Ê декемвриÊ 2022Ê г.Ê АгенцияÊ поÊ заетосттаÊ стартираÊ междуинституционалноÊ проучванеÊ средÊ
пребиваващитеÊ вÊ БългарияÊ украинскиÊ граждани.Ê ЦелтаÊ еÊ чрезÊ негоÊ държавнитеÊ институцииÊ даÊ получатÊ
актуалнаÊинформацияÊзаÊнагласитеÊимÊзаÊработаÊвÊБългарияÊпрезÊследващитеÊмесеци.ÊЩеÊбъдатÊпроучениÊиÊ
възможноститеÊимÊзаÊсамостоятеленÊживот,ÊотглежданеÊнаÊдецатаÊиÊобразование,ÊкактоÊиÊосигуряванеÊнаÊ
грижаÊзаÊздраветоÊнаÊпо-възрастнитеÊродниниÊиÊблизки,ÊсÊкоитоÊпребиваватÊтук. 
 
СъбранитеÊданниÊщеÊпослужатÊнаÊминистерстваÊиÊагенцииÊзаÊформиранеÊиÊпредприеманеÊнаÊадекватниÊиÊ
своевременниÊдействияÊиÊмеркиÊзаÊподкрепаÊнаÊукраинскитеÊграждани. 
 
АнкетиранетоÊ сеÊ осъществяваÊ чрезÊ on-lineÊ формуляр,Ê койтоÊ еÊ публикуванÊ наÊ официалнатаÊ интернетÊ
страницаÊнаÊАгенциятаÊпоÊзаетосттаÊвÊрубрикатаÊ„ВъзможностиÊзаÊработаÊнаÊукраинскиÊграждани“ÊиÊможеÊ
даÊбъдеÊдостигнатÊиÊчрезÊQRÊкодÊзаÊмобилниÊустройстваÊилиÊлинк. 
 
МобилнитеÊекипиÊотÊслужителиÊнаÊАгенциятаÊпоÊзаетосттаÊвÊобластиÊБургас,ÊВарна,ÊДобричÊиÊдругиÊрегиониÊ
посещаватÊбазитеÊзаÊнаставянеÊсÊпо-голямÊбройÊукраинскиÊграждани,ÊзаÊдаÊимÊокажатÊнаÊмястоÊсъдействиеÊ
заÊразпространениетоÊиÊпопълванетоÊнаÊанкетата. 

 

 

 

ПодробнаÊинформацияÊзаÊвсичкиÊмеркиÊзаÊподкрепаÊиÊнасърчаванеÊнаÊзаетосттаÊеÊпубликуванаÊ
наÊофициалнияÊсайтÊнаÊАгенцияÊпоÊзаетостта. 

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

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИÊИЗМЕРЕНИЯ РЕГИОНАЛНИÊСТАТИСТИКИ БРОЙÊ12,ÊДЕКЕМВРИÊ2022 

    



 

 

 
АГЕНЦИЯТАÊПОÊЗАЕТОСТТАÊСТАРТИРАÊНОВОÊПРОУЧВАНЕÊСРЕДÊУКРАИНСКИТЕÊГРАЖДАНИ,ÊПРЕБИВАВАЩИÊВÊ

ОтÊ 12Ê декемвриÊ 2022Ê г.Ê АгенцияÊ поÊ заетосттаÊ стартираÊ междуинституционалноÊ проучванеÊ средÊ
пребиваващитеÊ вÊ БългарияÊ украинскиÊ граждани.Ê ЦелтаÊ еÊ чрезÊ негоÊ държавнитеÊ институцииÊ даÊ получатÊ
актуалнаÊинформацияÊзаÊнагласитеÊимÊзаÊработаÊвÊБългарияÊпрезÊследващитеÊмесеци.ÊЩеÊбъдатÊпроучениÊиÊ
възможноститеÊимÊзаÊсамостоятеленÊживот,ÊотглежданеÊнаÊдецатаÊиÊобразование,ÊкактоÊиÊосигуряванеÊнаÊ

СъбранитеÊданниÊщеÊпослужатÊнаÊминистерстваÊиÊагенцииÊзаÊформиранеÊиÊпредприеманеÊнаÊадекватниÊиÊ

формуляр,Ê койтоÊ еÊ публикуванÊ наÊ официалнатаÊ интернетÊ
иÊможеÊ

МобилнитеÊекипиÊотÊслужителиÊнаÊАгенциятаÊпоÊзаетосттаÊвÊобластиÊБургас,ÊВарна,ÊДобричÊиÊдругиÊрегиониÊ
голямÊбройÊукраинскиÊграждани,ÊзаÊдаÊимÊокажатÊнаÊмястоÊсъдействиеÊ

ПодробнаÊинформацияÊзаÊвсичкиÊмеркиÊзаÊподкрепаÊиÊнасърчаванеÊнаÊзаетосттаÊеÊпубликуванаÊ

КУЛТУРА БРОЙÊ12,ÊДЕКЕМВРИÊ2022 
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КултуренÊкалендарÊнаÊобластÊЯмболÊпрезÊЯнуариÊ2023Êг. 

Дата Място КултурнаÊ
проява 

Организатор/
и 

ЗаÊконтак-
ти 

06 януари  ГрадÊЯмболÊ Ритуал 
“Благославяне на 
бойните знамена“ 

Народен празник 
Богоявление  

Община Ямбол, 

Гарнизон Ямбол, 

Архиерейско наместни-
чество  

yambol@yambol.bg 

046/681 221  

06 януари  Моста на р. 
Тунджа (пътя 
за с. Изгрев)  

Отбелязване на 
Йорданов ден – 
ритуал по хвърля-
не на кръста в р. 
Тунджа  

Община Елхово, 

Народно читалище 
„Развитие“- гр. Елхово  

Община Елхово 

Албена Драгоева-мл. 
експерт ППХД 

0478/88025   

07 януари Ê ГрадÊЯмболÊ 55 години от рож-
дението на Георги 

Господинов  

Община Ямбол, 

Дружество на писателите-
Ямбол, 

Регионална библиотека “ 
Г.С. Раковски“  

yambol@yambol.bg 

046/681 221 

jam_lib@yahoo.com 

Тенко Тенев 

0889955227  

17 януари  ГрадÊЯмболÊ Тържествено чест-
ване на 145 годи-
ни от Освобожде-
нието на Ямбол от 
османско робство 

Ден на отворените 
врати в Интеракти-

вен музей 
„Безистен“ на бой-

ната слава  

Община Ямбол, 

Културно -
информационен център 

„Безистен”  

yambol@yambol.bg 

046/681 221, 

bezis-
ten.yambol@gmail.co

m, 

yambol.mbs@abv.bg 

 17 януари  ГрадÊЯмболÊ Отбелязване на 
145 години от Ос-
вобождението на 
Ямбол от османс-

ко робство 

Дружество на писателите 
– Ямбол, 

Регионална библиотека 
„Г. С. Раковски“ 

jam_lib@yahoo.com 

Тенко Тенев 

0889955227 

 19 януари  Град Ямбол  60 години от рож-
дението на Ненчо 
Добрев  

Дружество на писателите 
– Ямбол, 

Регионална библиотека 
„Г. С. Раковски“ 

jam_lib@yahoo.com, 

Тенко Тенев 

0889955227 

21 януари  Паметник на 
руските ос-
вободители  

Отбелязване го-
дишнината от ос-
вобождението на 
Елхово от турско 
робство – Ритуал 
по поднасяне на 
венци, рецитал и 

Община Елхово, 

Център за подкрепа за 
личностно развитие  – 

Общински детски комп-
лекс 

Община Елхово 

Албена Драгоева -
мл.експерт ППХД 

тел: 0478/ 88 025  



 

 

КУЛТУРА БРОЙÊ12,ÊДЕКЕМВРИÊ2022 

    

ОбластнаÊадминистрацияÊЯмбол 
www.yambol.government.bg 

  
30 

 

КултуренÊкалендарÊнаÊобластÊЯмболÊпрезÊЯнуариÊ2023Êг. 

Дата Място КултурнаÊ
проява 

Организатор/
и 

ЗаÊконтак-
ти 

януари  Град Ямбол  Новогодишен кон-
церт на Камерен 
оркестър 
„Дианополис“  

Община Ямбол, 

Камерен оркестър 
„Дианополис“-Ямбол  

yambol@yambol.bg 

046/681 221, 

Красимира Султано-
ва 

0894485118  

януари  Град Ямбол  III Международно 
триенале „Духът 
на акваре-
ла“ (пътуваща из-
ложба)  

Международно акварел-
но общество – България, 

Художествена галерия 
„Жорж Папазов“, 

Съюз на българските ху-
дожници – Представител-

ство Ямбол 

Петър Тепсизов 
0877318261  

29 януари  Град Ямбол  Новогодишен кон-
церт на Камерен 
оркестър 
„Дианополис“  

Община Ямбол, 

Камерен оркестър 
„Дианополис“-Ямбол  

yambol@yambol.bg 

046/681 221, 

Красимира Султано-
ва 

0894485118  



 

 

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 


