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Правителството прие Национален план за действие за насърчаване на 
равнопоставеността на жените и мъжете 2023-2024 г. Основната цел на документа е 
провеждането на единна политика по равнопоставеност на жените и мъжете чрез 
изпълнение на включените в него мерки на различни институции и организации. 

Мерките в плана са структурирани в пет приоритетни области: равнопоставеност на 
жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост, 
намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, насърчаване на 
равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на взимане на решения. Сред 
приоритетните сфери са още борбата с насилието и защитата и подкрепата на 
жертвите, както и преодоляването на стереотипите по пол и сексизма в различни 
области на обществения живот. 

В документа са планирани мерки за по-добро съвместяване на професионалния и 
личния живот на родители с малки деца и предоставяне на заетост на безработни чрез 
полагане на грижи за деца, насърчаване на работодателите да наемат на работа 
безработни лица, развитие на уменията на безработни жени чрез професионално 
обучение за повишаване на участието им на пазара на труда и др. Включени са и 
дейности, насочени към намаляване на разликите по пол в доходите и насърчаване на 
равна степен на икономическа независимост, предоставяне на социални услуги на 
жертви на насилие повишаване на информираността, медиен мониторинг и др. 

Планът следва принципите, целите и приоритетите на Националната стратегия за 
насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030 г. Той е съотносим 
с националното законодателство и със стратегически документи и програми, които имат 
отношение към равнопоставеността на жените и мъжете и кореспондира с 
международни документи в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, 
недискриминацията и правата на човека, към които България се е присъединила и има 
ангажименти за тяхното прилагане. 
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„Законът за социално подпомагане не допуска пряка или непряка дискриминация на хората, 
изпаднали в критична житейска ситуация. Така се гарантира по най-категоричен начин тяхното 
право да получат помощ от държавата.“ Това каза заместник-министърът на труда и социалната 
политика Надя Клисурска по време на среща с представители на Европейската комисия и 
Световната банка. 
  
В рамките на дискусията беше представен пилотният проект „Гаранция за базов доход“, който 
Европейската комисия и Световната банка ще изпълняват в няколко общини в България, Румъния 
и Словакия. Целта на инициативата е да се изследват нови методи за иновативно предоставяне на 
социални помощи за маргинализираните общности, живеещи в екстремна бедност. 
  
„Министерството на труда и социалната политика предоставя на рисковите групи съответната 
подкрепа съгласно общовалидните нормативни разпоредби, регламентиращи държавната политика 
в областта на социалното подпомагане“, каза заместник-министър Клисурска. Тя обърна 
внимание, че въпрос на местна политика е въвеждането на допълнителни средства и механизми за 
подпомагане на отделните групи, отчитайки техните специфични особености  и потребности. 
  
Надя Клисурска подчерта, че ключово изискване за получаване на подкрепа от държавата е хората 
да полагат грижи за задоволяване на своите жизнени потребности. „Това е с цел ограничаване на 
риска от социално изключване и установяване на трайна зависимост от подпомагане“, обясни тя. 
Заместник-министър Клисурска очерта основните подходи, прилагани с цел да не се допуска 
превръщането на социалните помощи в постоянен и единствен източник на доход. Сред тях са 
обвързването на помощите с полагането на общественополезен труд, участието в обучения за 
ограмотяване или повишаване на квалификацията, редовното посещаване на детска градина или 
училище от децата. 

 

Източник: Пресцентър МТСП 

https://www.mlsp.government.bg 



 

 

 

 

 

 

 

Националният план за изпълнение на Европейска гаранция за детето (2030) е 
стратегически документ с основен приоритет намаляването на броя на децата в риск от 
бедност или социално изключване. С мерките, които ще бъдат финансирани от 
Европейския социален фонд+ чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ и 
Програма „Образование“ за програмния период 2021-2027 г., ще бъдат подкрепени над 
200 000 деца от уязвими групи. Това каза заместник-министърът на труда и социалната 
политика Наталия Ефремова на работна среща с Катарина Иванкович-Кнежевич, 
директор по социалните права и приобщаване в Главна дирекция „Заетост, социални 
въпроси и приобщаване“ към Европейската комисия, на която беше обсъдено 
изпълнението на Европейската гаранция за детето.  

Тя представи координационния механизъм по изпълнението на плана и заложените 
дейности за подобряване на сътрудничеството между здравната, образователната и 
социалната системи при работа с деца и семейства. Документът включва мерки за 
подобряване на грижите чрез разширяване на мрежата от услуги за ранно детско 
развитие, насочени към превенция на риска, ранна интервенция и подкрепа в 
семейството. 

"Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е 
първата мярка, с която започна изпълнението на Националния план за Европейската 
гаранция за детето в България. Планираните дейности по операцията включват 
здравна профилактика, патронажна грижа за деца от 0 до 3 години, услуги за ранно 
детско развитие и здравни и социални услуги за деца и младежи, включително с 
увреждания, консултиране и посредничество на пазара на труда и др. 

На срещата с представители на Европейската комисия бяха обсъдени и мерките за 

закрила и осигуряване на хуманитарна помощ за бременните жени и малките деца - 

бежанци от Украйна. Те имат право да ползват безплатно социални и здравни услуги, 

които се финансират от държавния бюджет. Заместник-министър Ефремова напомни, 

че България има разработен координационен механизъм за взаимодействие между 

институциите за осигуряване на закрила на непридружените деца. 

 

представители на ЕК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Министерството на труда и социалната политика винаги ще подкрепя усилията на 
Конфедерацията на труда „Подкрепа“ за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд и достойно заплащане. Искрено се надявам, че общите ни усилия ще 
допринесат за намиране на най-добрите решения за развитието на българската 
икономика и повишаването на качеството на живот в България“. Това каза 
вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време 
на откриването на XI-я конгрес на Конфедерацията на труда „Подкрепа“. 

Той подчерта приноса на организацията при реализирането на ключовите политики и 
реформи, допринасящи за повишаване на доходите и жизненото равнище, намаляване 
на бедността и неравенствата, нарастването на заетостта и подготовката на 
качествена работна сила, съобразно изискванията на променящия се свят на труда. 
„КТ „Подкрепа“ активно участва в преговорите за актуализиране на линията на бедност 
чрез безпрецедентното й повишаване през 2023 г., което вече допринася за по-
добрата закрила на хората от най-уязвими групи и намаляване на социалните 
неравенства“, посочи министър Лазар Лазаров. 

„Заедно ни предстои да подготвим операция по Програма „Развитие на човешките 

ресурси“ за разработване на инструменти и политики в областта на устойчивата 

трансформация, зеления преход, адаптиране на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените, свързани с дигитализацията на труда, появата на 

нови форми на заетост и нови професии. Разчитам на Вашето сътрудничество и в 

процеса на транспониране на Директивата за адекватните минимални работни заплати 

в ЕС и за усъвършенстване на трудовото и осигурителното законодателство чрез 

осигуряване на гъвкавост и сигурност на пазара на труда“, добави министърът на 

труда и социалната политика. 

 

 

 

Източник: Пресцентър МТСП 

достойно заплащане 



равнопоставеността на хората с увреждания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишаването на качеството на живот на хората с увреждания и осигуряването на 
възможности те да бъдат равнопоставени са сред приоритети на Министерството на 
труда и социалната политика. Това каза заместник-министърът на труда и социалната 
политика Надя Клисурска по време на  отбелязването на петата годишнина от 
създаването на дневния център за работа с деца, страдащи от епилепсия „Безброй 
чудеса“. Тя добави, че над 70 000 българи страдат от различни форми на това 
заболяване, а в световен мащаб засегнатите са над 50 млн. души.    

 „За петте години от създаването си центърът е с непрестанно зает капацитет, което е 
доказателство за високия професионализъм и  всеотдайната работа на работещите в 
него специалисти. За да продължи активната подкрепа към хората обаче е нужно 
разкриването на още такива социални услуги“, допълни заместник министърът.  

Надя Клисурска посочи, че благодарение на упоритата работа на Асоциацията на 

родителите на деца с епилепсия през последните  години е постигнат значителен 

напредък в процеса на преодоляване на стигмата спрямо страдащите от заболяването, 

тяхното лечение и интегрирането им в обществото. 

 

 

 

 

 

Източник: Пресцентър МТСП 

https://www.mlsp.government.bg 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правителството ще продължава да подкрепя българските лозари, земеделски 
производители и общините с цел подобряване качеството на живот и развитието на 
икономиката в отделните региони на България. Това каза вицепремиерът и министър 
на труда и социалната политика Лазар Лазаров при честването на празника Трифон 
Зарезан. Той участва в ритуалното зарязване на лозята в лозовите масиви на град 
Поморие заедно с областния управител на Бургас Мария Нейкова, заместник-
министърът на земеделието Тодор Джиков, кметовете на Поморие Иван Алексиев, 
Малко Търново Илиян Янчев и Айтос Васил Едрев и председателят на Националната 
лозаро-винарска камара Йордан Чорбаджийски.   

Добрите резултати са налице, само когато централната, местната власт и 
представителите на бизнеса работят заедно, подчерта министър Лазар Лазаров. Той 
отбеляза, че Министерството на труда и социалната политика е надежден партньор на 
общините в провеждането на ефективни политики на местно ниво. „Разчитам, че 
сътрудничеството ни ще продължи, за да можем заедно да работим в посока по-добри 
условия за труд и по-висок стандарт на живот“, каза Лазаров. 

Вицепремиерът изтъкна, че въпреки трудностите на днешните кризисни времена, 
местните гроздо- и винопроизводители в Поморийския край отстояват авторитета на 
професията със своя всеотдаен труд и утвърждават доброто име на българската 
продукция пред Европа и света. Заедно с представителите на местната власт и лозаро-
винарския бранш той отправи молитва за плодородие и добра реколта. 

Източник: Пресцентър МТСП 

https://www.mlsp.government.bg 
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Изплащането на пенсии за инвалидност, добавки за чужда помощ, социални помощи и финансова подкрепа за 

хора с увреждания с изтекъл срок на ТЕЛК решения ще бъде възобновено служебно от Националния осигурителен 

институт (НОИ) и Агенцията за социално подпомагане през март. Право на това ще имат хората, които са подали 

заявление-декларация за преосвидетелстване най-малко три месеца преди изтичане на срока на експертното си 

решение и не са успели да се явят на ТЕЛК навреме поради забавяне в медицинската експертиза. Социалните 

плащания ще бъдат изплатени при спазване на регламентираните в нормативната уредба процедури и срокове.  

  

Служебното възстановяване на правата на хората с увреждания беше регламентирано с промени в Закона за 

хората с увреждания, които влязоха в сила от 29 януари 2023 г. Информацията за правоимащите ще бъде 

подавана от Министерството на здравеопазването до НОИ и АСП всеки месец до 20-о число. Не е необходимо 

х о р а т а  д а  я  д е к л а р и р а т  п р е д  и н с т и т у ц и и т е . 

  

НОИ вече информира, че плащанията на инвалидните пенсии и/или добавки за чужда помощ ще бъде 

възстановено по предоставените от МЗ списъци през първата половина на март. Тогава ще се възстанови и 

продължи изплащането на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, лична пенсия за инвалидност 

поради трудова злополука и професионална болест, лична пенсия за военна инвалидност, лична пенсия за 

гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност, наследствена пенсия, която се изплаща на лица въз 

основа на определен в експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена работоспособност/вид и 

с т е п е н  н а  у в р е ж д а н е ,  д о б а в к а  з а  ч у ж д а  п о м о щ . 

  

Агенцията за социално подпомагане ще възобнови служебно изплащането на социални помощи и финансова 

подкрепа за хора с трайни увреждания с изтекъл срок на решения на ТЕЛК/НЕЛК. Плащанията за месец 

февруари ще бъдат преведени след 15 март съобразно получените от Министерството на здравеопазването 

списъци за правоимащите хора.  

 

 

 

Източник: Пресцентър МТСП 

възстанови през март 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повече специалности от земеделския сектор да бъдат включени в професионалното и в дуалното 
обучение, за да се преодолеят предизвикателствата пред пазара на работна ръка в аграрния сектор. 
Това обсъдиха на работна среща заместник-министрите на образованието и науката и на 
земеделието д-р Мария Гайдарова и Георги Събев. Коментирани бяха и вариантите за разширяване 
на подготовката на аграрни специалисти както чрез Закона за професионалното образование и 
обучение, така и чрез разширяване на обучението чрез практика в този сектор. 

Министерството на образованието и науката определи 28 професионални гимназии като центрове 
за върхови постижения, сред тях има три гимназии от сектора на земеделието, напомни г-жа 
Гайдарова. В контекста на подготовката на аграрни специалисти бяха обсъдени и т.нар. защитени 
професии. На следващо заседание на междуведомствената работна група експерти от МОН ще 
представят политиките и проектите, по които работят и които дават възможности и на земеделските 
производители да подобряват квалификацията на кадрите си. Целта е да се популяризира 
възможността за валидиране на умения, включително и за част от професия, свързана със 
земеделието. 

На среща в Министерството на земеделието през месец ноември миналата година браншът обърна 

внимание върху проблема с образованието и обучението на кадри. Тогава бяха дискутирани 

предизвикателствата пред сектора за създаване и задържане на работна ръка, както и бяха 

обсъдени възможности за съвместни инициативи и междуинституционално сътрудничество. 

Министерството на образованието и науката също ще окаже съдействие по темата, което ще е от 

полза както за младите хора у нас, така и за земеделските производители. 

 

 

Източник:  

https://www.mon.bg 

https://www.mon.bg/bg/news/4257


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252 училища кандидатстват с проекти за получаване на статут на иновативни през следващата 
учебна година. Най-много са проектите за въвеждане на нови методи на преподаване. Има проекти с 
разработено по нов начин учебно съдържание, учебни планове и учебни програми, както и 
използване на изкуствен интелект в обучението. Други са ориентирани към нов или усъвършенстван 
начин на управление, обучение и образователна среда. 

Голяма част от иновациите са свързани с проектно базирано обучение, дигитализация и STEM 
обучение. Има проекти в областта на изкуствата, спорта и екологията. Част от фокуса на иновациите 
е личностното развитие и кариерното ориентиране. 

Сред кандидатствалите има 8 начални училища, 92 основни, 67 средни, 7 обединени, 20 
профилирани и 58 професионални гимназии. 

Описаните иновативни процеси са с продължителност до 4 години и обхващат всички или част от 
участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са посочени 
конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. 

Предстои оценяване на постъпилите иновативни проекти от Комисията за иновативните училища, в 

която участват образователни експерти, специалисти от научните среди, бизнеса и технологичните 

индустрии. В момента в Списъка на иновативните училища фигурират 542 институции. С всяка 

следваща година техният брой се увеличава. 
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Над 1000 ресурсни учители са назначени в детските градини и училищата и осигуряват подкрепа на 
деца със специални образователни потребности. Това съобщи заместник-министърът на 
образованието и науката д-р Мария Гайдарова при откриването на европейската конференция 
„Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование“, 
организирана от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в 
София-град и от Националната асоциация на ресурсните учители. 

„Подкрепата за нашите деца, приобщаващото образование, е основна политика на Министерството на 
образованието и науката години наред. Това е политика, която включва различни дейности и 
инициативи, но винаги с един фокус - да дадем най-доброто, като възможност за развитие на всяко 
едно дете, което има нужда както от обща, така и от допълнителна подкрепа“, каза заместник-
министър Гайдарова. Тя посочи, че над 4800 деца и ученици със специални образователни 
потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби са получили допълнителна подкрепа 
в резултат на изпълнението на проект "Подкрепа за приобщаващо образование". 

"Индивидуалният подход и подкрепата на тези деца, дадена навреме, увеличава възможността за 
тяхната професионална реализация и за приобщаването им в обществото, за да бъдат пълноценни и 
спокойни в своето развитие", каза още д-р Гайдарова. 

Малко над 24 000 са децата със специални образователни потребности, които са приобщени в 
детските градини и училищата, съобщи директорът на дирекция "Приобщаващо образование" в 
Министерството на образованието и науката Грета Ганчева. „Много ми се иска в бъдеще да можем да 
увеличим броя на ресурсните учители, да бъдат малко повече в институциите в предучилищното и 
училищното образование, за да могат учителите да бъдат по-спокойни и да могат да осигуряват най-
доброто образование за децата“, посочи тя. 
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Нов лабораторен комплекс към Националния център по мехатроника и чисти технологии ще осигури 
съвременна материална среда на българските учени. В центъра за върхови постижения ще се 
привличат млади хора, чието сърце е отдадено на научните изследвания. Това заяви служебният 
министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов, който, заедно с вицепремиера Атанас 
Пеканов, присъства на първата копка на изграждането на кампус „Гео Милев“. В кампуса ще са 
разположени модерни лаборатории за фундаментални и приложни научни изследвания. Проектът е 
финансиран по Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и се 
изпълнява от 17 научни организации, от които 12 института на БАН и 5 висши училища в 
сътрудничество с три чуждестранни университета. 

България разполага с учени, които имат капацитет да развиват не само българската национална 
наука, а и да бъдат достойни участници в световната наука, каза проф. Пенов. Когато осигурим 
съвременна материална среда, българските учени ще могат да докажат своя потенциал, допълни 
той. Кампус “Гео Милев” е най-големият по капацитет и концентрация на научния потенциал от трите 
подобни кампуса към Националния център по мехатроника и чисти технологии. Той е с бюджет 
близо 70 милиона лева и ще бъде изграден до края на 2023 г. Центърът ще стане част от 
Националната пътна карта за научна инфраструктура. 

Шестте центъра за върхови постижения и 10-те центъра за компетентност, изградени по ОПНОИР, 
са гръбнакът на научноизследователската инфраструктура в България и те ще бъдат подкрепени и 
през новия програмен период 2021-2027 по Програмата за научни изследвания, иновации, 
дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ), с по-голям фокус върху научните 
изследвания и сътрудничеството с индустрията и бизнеса. Изпълнителна агенция „Програма за 
образование“ (ИАПО), която е управляващ орган на ОПНОИР и междинно звено на ПНИИДИТ, ще 
продължи да бъде важен партньор на центровете в усилията им за успешното изпълнение на 
проектите по ОПНОИР и подготовката им за новия програмен период, подчерта заместник-
изпълнителният директор на ИАПО Иван Попов. 

Министерството на образованието и науката и Изпълнителната агенция „Програма за образование“ 
полагат усилия за подпомагане на центровете и за ефективно изпълнение на поетите задачи за 
отделните етапи на проекта, допълни Попов. 
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Оценките от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) ще имат тежест при приема на кандидат-студенти 
в 48 висши училища за академичната 2023/2024 гoдина. 

В повечето от тях бъдещите висшисти ще могат да избират дали в бала им да влезе оценката от 
приемния изпит или тази от матурата. Това показва информацията, предоставена на 
Министерството на образованието и науката (МОН) от 51 висши училища в България. 

Само в три от тях оценки от държавни зрелостни изпити няма да се включват във формиране на 
бала. Това са Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ), Театралният 
колеж „Любен Гройс“ в София и Американският университет в Благоевград. Така е и при една част 
от специалностите в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, но при други 
държавният зрелостен изпит по професионална квалификация, положен в музикално училище, ще 
се признава и за приемен. 

В четири висши училища няма да се провеждат кандидат-студентски изпити и приемът в тях ще 
става само с оценки от матура и дипломата за средно образование. Това са Националната спортна 
академия „Васил Левски“, Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ в София, Европейският 
политехнически университет в Перник и Висшето училище по застраховане и финанси в столицата. 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще признава оценките от държавен зрелостен 
изпит като конкурсни за кандидатстване в 118 от общо 120 бакалавърски програми. В някои от 
висшите училища в бала ще влизат оценките и от приемните изпити, и от ДЗИ. Така е в 
медицинските университети, където още от миналата учебна година, освен резултатите от 
приемните изпити по биология и химия, в балообразуването се включва и оценката от матурата по 
български език и литература. 
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В Часа на класа в училище са заложени часове за защитна на населението при бедствия, аварии и 
катастрофи, както и за oказване на първа помощ. Техният брой е общо 52 за цялостния период на 
образование от 1-и до 12-и клас. Това съобщи Коста Костов, държавен експерт от Министерството 
на образованието и науката в интервю за програма „Христо Ботев“ на БНР. 

В началния етап от 1-и до 4-и клас са предвидени по четири часа на година. От 5-и до 10-и клас са 
осигурени по пет часа годишно. В последните две годни -във втория гимназиален етап има по три 
часа годишно в Часа на класа. „Ако посочените часове се провеждат качествено, мисля, че има 
добър ресурс, който е даден за такъв тип обучение. В наредбата е заложена възможността в Часа 
на класа да влизат и външни експерти. За мен е много успешна практика, когато в различните 
часове влизат действително експерти, които могат да обясняват на учениците, за да им бъде 
интересно“, коментира Коста Костов. 

“На 22-ри февруари, наред с наградата Пожарникар на годината, ще бъде връчена първа, втора и 
трета награда за есе на тема “Доброволчеството, акт на солидарност в борбата с бедствията и 
пожарите“, което е организирано от Главна дирекция “Пожарна безопасност за защита на 
населението“ и е подкрепена от Министерството на образованието. В начинанието участваха 
ученици от цялата страна“, съобщи още експертът. 

Той посочи, че в училище влизат и представители на Българския червен кръст, които също помагат 
в обучението при защита от бедствия и аварии.   
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Още 859 011 лв. ще изплати държавата на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска 
градина, реши правителството. 854 175 лв. ще бъдат преведени на Столична община, а  4 836 лв. на 
община Пловдив. 

С това решение на правителството се компенсират разходи за отглеждане и обучение на децата от 
1 ноември до 31 декември 2022 година. За този период броят на децата, чиито родители в София 
ще получат компенсации, е 1 076. В Пловдив ще се изплатят компенсации за седем деца. 

Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до 
постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, 
в които са кандидатствали. За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно 
място в общинска детска градина или училище. 
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Един президентски указ или обикновено мнозинство в Народното събрание не могат да те направят 
министър или министър-председател. 
Да, формално, назначението или парламентарната подкрепа да заемеш тази висока позиция в 
държавата зависи от избора на президента или политическите сили, но министър се става след 
първото управленско решение, след първия сблъсък с интереси, различни от обществения интерес, 
след първата преодоляна криза, след първите преговори, в които не си отстъпвал на милиметър от 
интереса на България. След първата допусната и осмислена грешка.   
До вчера бяхме 100-тното правителство на България. Днес сме 101-ото. И причината за това е само 
една - 48-ото Народно събрание, въпреки заявената амбиция и демонстрация на форми за диалог,  не 
успя да излъчи редовно правителство, подкрепено от стабилно парламентарно мнозинство. 
Да си министър втори мандат има едно сериозно предимство - вече знаеш какво предстои и си готов за 
втория сезон на политическия Сървайвър. 
Имаме опита на първия мандат - знаем какво следва, още повече че атаката срещу някои от нас дори 
не изчака предизвестения край на 48-ото Народно събрание. Ще бъдем обвинявани за провали, ще 
бъдем сочени като виновници за несбъднали се реформи. Ще носим отговорност за решения, за които 
правомощия има само Народното събрание. 
Вчера чух какво очакват от нас някои вече бивши народни представители. Като първи министър имам 
правото и привилегията да кажа на българските граждани какво да очакват от нас в следващите 
месеци: 
Ще продължим да вършим отговорно и прозрачно работата, за която сме избрани и назначени от 
президента на Република България. 
Ще запазим спокойствието и разумния диалог в обществените отношения. 
Наш приоритет в следващите 2 месеца ще бъде организацията и подготовката на честни, 
демократични и свободни избори.  И този път Централната избирателна комисия може да разчита на 
съдействие и подкрепа от страна на правителството за справяне с трудностите, които се очертават в 
резултат на промените в Изборния кодекс, гласувани от мнозинството от народните представители в 
48-ото Народно събрание.     
Както миналата година, така и сега, няма да участваме в предизборната кампания. Това не е нашата 
сцена. 
Ще подминаваме дребните политически провокации, но ще сме безкомпромисни с лъжите. 
Няма да участваме в издълбаването на нови разделителни линии. 
Ще продължим усилията си за възстановяване на доверието на гражданите в държавата. Повярвайте 
ми, това е най-трудната задача. 
Уважаеми Господин Президент, и в този мандат във всичките си действия ще спазваме Конституцията 
и законите на страната и ще се ръководим от интересите на българските граждани. 
Колеги, пожелавам Ви успех! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министър-председателят Гълъб Донев проведе среща с ръководствата на национално 
представителните работодателски организации в рамките на инициативата му за експертно 
обсъждане на ценообразуването при хранителните стоки и възможностите за намаляване на 
инфлацията. 
  
На срещата представителите на бизнеса изразиха подкрепа за действията на правителството по 
въвеждането на ежедневен механизъм за наблюдение и контрол по цялата верига на доставките на 
стоки от производителя до щандовете в магазина. Работодателите и служебният кабинет изразиха 
общо виждане за необходимостта от задълбочен анализ по проблема, който включително да бъде 
ясен сигнал относно нелоялните практики на пазара. 
  
Премиерът Донев акцентира върху ползите от конструктивния диалог на правителството с бизнеса и 
призова работодателите да продължат да бъдат активен партньор за решаването на проблемите, 
засягащи всички български граждани. Министър-председателят специално подчерта усилията на 
предходния служебен кабинет за успокояване на пазара и овладяване на базисните фактори за 
инфлацията - природния газ, електроенергията и горивата. 
  
В хода на срещата беше обсъдена и темата за приемането на еврото и целенасочената работа за 

постигането на целевата дата 1 януари 2024 г. Правителството и работодателите изразиха единно 

мнение, че присъединяването на България към еврозоната продължава да е ключов приоритет за 

страната ни. Възможностите за бизнеса по линия на Плана за възстановяване и устойчивост и 

европейските фондове бяха също сред разгледаните в рамките на срещата теми. 
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Европейската комисия уведоми в сряда българското правителство за активиране на Механизма за 
гражданска защита по искане на Сирия за хуманитарно подпомагане на пострадалите от 
земетресението. Служебният кабинет активно работи за осигуряването на хуманитарната помощ и за 
организацията на коридорите за доставка. Поради затрудненията с въздушната доставка до Сирия се 
обсъждат алтернативни маршрути. В най-кратки срокове българската държава ще има възможността 
да предостави хуманитарната помощ за нуждаещите се в Сирия в този изключително тежък момент.  
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Служебното правителство държи на върховенството на закона и борбата с корупцията в България и 
отчита готовността за подкрепа в тази посока от партньорските държави САЩ и Великобритания. 
  
Оповестената нова информация по глобалния закон „Магнитски“ и режима на глобалните 
антикорупционни санкции на Великобритания е преди всичко в правомощията на съдебната власт. 
  
Както предходното служебно правителство, така и настоящото е сериозно ангажирано с темата за 
съдебната реформа и борбата с корупцията в България и работата в тази посока ще продължи, 
съобразно правомощията, с които разполага изпълнителната власт. 
  

земетресението в Сирия 

Позиция на служебното правителство 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броени дни преди да се навършат 10 години от интронизацията на Българския патриарх, 
Софийски митрополит и председател на Св. Синод на БПЦ-БП Неофит, министър-
председателят Гълъб Донев се срещна с Негово Светейшество.   
  
С чувство на дълбоко уважение премиерът Донев поднесе своите искрени поздрави и 
благопожелания към Патриарха. По думите на министър-председателя, в лицето на 
Негово Светейшество българското общество и българските държавници имат пример за 
смирението и човеколюбието, с което трябва да се подхожда към всеки висок пост. 
Премиерът Гълъб Донев изрази увереност, че правителството и църквата ще продължат 
да си сътрудничат успешно в името на благоденствието на българските граждани. 
  
Като символ на симфонията между народ, държава и църква министър-председателят 
Гълъб Донев подари на Негово Светейшество диригентската палка на министъра на 
културата Найден Тодоров. В историята на тази диригентска палка, освен редица 
концертни изяви с участието на някои от най-значимите музиканти и певци в историята 
на класическата музика, е и записът на Химна на Република България в изпълнение на 
Райна Кабаиванска, Никола Гюзелев, Орлин Горанов,  Роберта и музикантите от 
Софийската филхармония. 
  
В срещата участваха също Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний и 
Белоградчишки епископ Поликарп – викарий на Патриарха. 
  

 

Източник: https://gov.bg/ 



Европейската комисия прие препоръка и съобщение за определяне на общи 
цели за повишаване на устойчивостта при бедствия в областта на 
гражданската защита. Това включва начини европейските държави да бъдат 
по-добре подготвени за настъпването на природни бедствия, включително 
например земетресения, наводнения и горски пожари. С оглед на бързо 
променящите се рискове целите на ЕС за устойчивост при бедствия служат 
за подобряване на капацитета на ЕС, държавите членки и държавите, 
участващи в Механизма за гражданска защита на ЕС, да предвиждат и 
устояват на последиците от бъдещи големи бедствия и извънредни ситуации. 
Затова в тясно сътрудничество с държавите членки Европейската комисия 
определи пет цели, които да бъдат следвани колективно. 

Петте европейски цели за устойчивост при бедствия са следните: 

1. Предвиждане — подобряване на оценката на риска, предвиждането и 
планирането на управлението на риска от бедствия. Поради 
сложността и взаимозависимостта на рисковете, пред които е изправен 
ЕС, е важно да се идентифицират слабостите в критичните сектори и да се 
предвиждат опасностите и заплахите. 

2. Подготовка — повишаване на осведомеността за рисковете и 
готовността на населението. Повишаването на осведомеността за 
рисковете и подготвеността на населението спомага за намаляване на 
въздействието на бедствията. 

3. Предупреждаване — засилване на ранното 
предупреждаване. Подобряването на системите за ранно 
предупреждение гарантира, че предупредителните съобщения на 
национално, регионално и местно равнище достигат навреме до 
правилните хора. 

4. Реагиране — повишаване на способността за реагиране на Механизма 
за гражданска защита на Съюза. Чрез допълнително укрепване на 
капацитета за реагиране на Механизма за гражданска защита на ЕС 
Съюзът може да предоставя повече помощ за запълване на критични 
пропуски и за избягване на по-нататъшно влошаване на положението, 
когато капацитетът на дадена държава е претоварен. 

Сигурност — гарантиране на стабилна система за гражданска 
защита. Системите за гражданска защита трябва да продължат да 
функционират денонощно по време на бедствия и след тях, когато са най-
необходими. Актуализирането на плановете и процедурите за непрекъснатост 
на дейността и осигуряването на координация и обмен на информация между 
секторите, включително с доставчиците на критична инфраструктура, ще 
помогнат на системите за гражданска защита да функционират по всяко 



Почти една година след като Русия започна военната агресия срещу 
Украйна, икономиката на ЕС навлезе в 2023 г. в по-добро състояние от 
прогнозираното през есента. Според зимната междинна прогноза 
перспективите са за по-висок растеж през тази година — 0,8 % в ЕС и 0,9 % в 
еврозоната. Очаква се и двете зони да избегнат с малко техническата 
рецесия, която се очертаваше за началото на годината. Освен това според 
прогнозата очакваните стойности на инфлацията както за 2023 г., така и за 
2024 г., са леко занижени. 

Перспективите се подобряват благодарение на повишената 
устойчивост 

След силния растеж през първата половина на 2022 г. темпото на БВП се 
забави през третото тримесечие, макар и малко по-слабо от очакваното. 
Въпреки извънредните сътресения, икономиката на ЕС избегна свиването 
през четвъртото тримесечие, предвидено в есенната прогноза. Годишният 
темп на растеж за 2022 г. се оценява на 3,5 % както в ЕС, така и в 
еврозоната. 

Благоприятните тенденции след есенната прогноза подобриха перспективите 
за растеж за тази година. Продължаващата диверсификация на източниците 
на доставки и резкият спад в потреблението доведоха до равнища на 
съхранение на газ над сезонната средна стойност за последните години, а 
цените на едро на газа спаднаха значително под равнищата отпреди 
войната. Освен това пазарът на труда в ЕС продължи да функционира 
добре, като равнището на безработица остана рекордно ниско от 6,1 % до 
края на 2022 г. Доверието се подобрява и проучванията от януари показват, 
че се очаква също икономическата активност да избегне свиване през 
първото тримесечие на 2023 г. 

Въпреки това неблагоприятните условия още са налице. Потребителите и 

предприятията продължават да са изправени пред високи разходи за 

енергия, а основната инфлация (с изключение на енергията и 

непреработените храни) продължава да нараства през януари, което 

допълнително подкопава покупателната способност на домакинствата. Тъй 

като инфлационният натиск продължава, затягането на паричната политика 

се очаква да продължи, което спъва стопанската дейност и инвестициите. 
 

Източник: https://ec.europa.eu/ 



Комисията прие предложение за включване на роуминга в споразумението за 
асоцииране между ЕС и Украйна. Така Украйна се приближава с още една 
стъпка към приобщаването си към зоната на ЕС на роуминг по национални 
тарифи. След като тази зона обхване Украйна, украинците вече няма да трябва 
да плащат допълнителни такси, когато използват мобилните си телефони в ЕС. 
Със същите права ще се ползват и посетителите от ЕС в Украйна. 

Приобщаването на Украйна към зоната на ЕС на роуминг по национални тарифи 
е основен пункт в изменения план за приоритетни действия. Този план очертава 
процеса на пълно въвеждане между ЕС и Украйна на задълбочена и 
всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) и на последващата интеграция 
на Украйна в единния пазар на ЕС. Това е първият случай на приобщаване на 
Украйна към даден аспект на вътрешния пазар на ЕС. 

С днешната стъпка се изпълнява обявеното от председателката на Комисията 
Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза от 
2022 г. приобщаване на Украйна към зоната на ЕС на роуминг по национални 
тарифи. Тя представлява и резултатът от преговорите между Комисията и 
операторите от ЕС и Украйна за осигуряване, на доброволна основа, на евтини 
или безплатни разговори между ЕС и Украйна: периодът на тези доброволни 
действия току-що бе продължен. 

Следващи стъпки 

Предложението ще се разгледа от Съвета на Европейския съюз. След като 
Съветът го одобри, по него ще трябва да вземе съвместно решение комитетът 
по асоциирането между ЕС и Украйна в състав „Търговия“. С това решение 
страните ще си предоставят такива условия на роуминг, с които тази услуга се 
ползва на вътрешния пазар. 

Бързината на приобщаване на Украйна към вътрешния пазар на роуминг на ЕС 
ще зависи от темпа на сближаване и прилагане на съответното законодателство 
на ЕС в Украйна. 

https://ec.europa.eu/ 
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Комисията представя пакет от мерки за подобряване на устойчивостта и 
издръжливостта на сектора на рибарството и аквакултурата в ЕС. Той 
съдържа четири елемента: съобщение относно енергийния преход в сектора 
на рибарството и аквакултурата в ЕС, план за действие за опазване и 
възстановяване на морските екосистеми за устойчиво и издръжливо на 
сътресения рибарство, съобщение относно общата политика в областта на 
рибарството днес и утре и доклад за общата организация на пазарите на 
продукти от риболов и аквакултури. 

Основните цели на мерките са да се насърчи използването на по-чисти 
енергийни източници и да се намали зависимостта от изкопаеми горива, както 
и да се намали въздействието на сектора върху морските екосистеми. 
Предложените мерки ще се предприемат постепенно, за да се улесни 
адаптирането на сектора. „Пакт за рибарството и океаните“ ще подкрепя и 
пълното осъществяване на общата политика в областта на 
рибарството (ОПОР) в координация с държавите членки и заинтересованите 
страни от сектора на рибарството, включително рибарите, организациите на 
производители, регионалните консултативни съвети, гражданското общество и 
учените. В центъра на предложенията е също така превръщането на сектора в 
привлекателно място за работа за по-младите поколения. 

Неутрален по отношение на климата сектор на рибарството и 
аквакултурата до 2050 г. 

Настоящата зависимост на сектора от изкопаеми горива е не само 
неустойчива от екологична гледна точка, но и го прави уязвим в случай на 
повишаване на цените на енергията. Когато през 2021 г. и 2022 г. цените на 
горивата се увеличиха, много кораби са останали в пристанищата и секторът 
се нуждаеше от финансова подкрепа, тъй като голяма част от риболовния 
флот на ЕС не са могли да посрещнат разходите за експлоатация. 
Аквакултурата също така беше изложена на по-високи цени както на горивата, 
така и на фуражите. Секторът получи финансова подкрепа от ЕС. 

Комисията предлага зависимостта от изкопаеми горива да бъде намалена и да 

се стремим към неутрален по отношение на климата сектор на 

рибарството и аквакултурата в съответствие с една от амбициите 

на Европейския зелен пакт за постигане на неутралност по отношение на 

климата в ЕС до 2050 г. Тя предлага мерки за подпомагане на сектора при 

ускоряването на енергийния преход чрез подобряване на горивната 

ефективност и преминаване към възобновяеми, нисковъглеродни 

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/communication-commission-energy-transition-eu-fisheries-and-aquaculture-sector_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/communication-commission-energy-transition-eu-fisheries-and-aquaculture-sector_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/communication-commission-eu-action-plan-protecting-and-restoring-marine-ecosystems-sustainable-and_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/communication-commission-eu-action-plan-protecting-and-restoring-marine-ecosystems-sustainable-and_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/communication-commission-eu-action-plan-protecting-and-restoring-marine-ecosystems-sustainable-and_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/common-fisheries-policy-today-and-tomorrow-fisheries-pact-towards-sustainable-science-based_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/common-fisheries-policy-today-and-tomorrow-fisheries-pact-towards-sustainable-science-based_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/implementation-regulation-eu-no-13792013-common-organisation-markets-fishery-and-aquaculture_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/implementation-regulation-eu-no-13792013-common-organisation-markets-fishery-and-aquaculture_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/policy/common-fisheries-policy-cfp_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/policy/common-fisheries-policy-cfp_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg


Комисията предложи да се спре за още една година прилагането на вносните 
мита, квотите и мерките за търговска защита по отношение на украинския 
износ за Европейския съюз — преференциален режим, известен като 
автономни търговски мерки (АТМ). Това действие е продължение на 
непоколебимата подкрепа на ЕС за икономиката на Украйна и спомага за 
облекчаване на трудната ситуация, пред която са изправени украинските 
производители и износители поради непровокираната и неоправдана военна 
агресия на Русия. 

Основната цел на АТМ е да бъде подкрепена Украйна, но мерките отчитат и 
опасенията на промишлеността на ЕС. За тази цел и като се има предвид 
значителното увеличение през 2022 г. на вноса в ЕС на някои селскостопански 
продукти от Украйна, подновените АТМ съдържат ускорен защитен механизъм 
за пазара на Съюза, в случай че възникне необходимост. 

Следващи стъпки 

Предложението ще бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета на 
Европейския съюз с цел да се осигури плавен преход от настоящия към новия 
режим на АТМ. 

Контекст 

В сила от 4 юни 2022 г. АТМ оказаха положително въздействие върху 
търговията на Украйна с ЕС. Благодарение на АТМ, както и на коридорите на 
солидарността, търговските потоци от Украйна към ЕС останаха 
забележително стабилни през 2022 г. въпреки причинените от войната 
сътресения и на фона на общата тенденция на рязко намаляване на 
търговията на Украйна като цяло. 

Едностранни и временни по характер, АТМ значително разширяват обхвата на 

либерализацията на митата в рамките на задълбочената и всеобхватна зона 

за свободна търговия между ЕС и Украйна чрез спиране на прилагането на 

всички оставащи мита и квоти, както и на митата по антидъмпингови и защитни 

мерки по отношение на украинския внос в момент на крайна необходимост за 

Украйна. 
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Комисията официално обяви резултатите от подбора в рамките на 
инициативата MSCA4Ukraine, с която се предоставя подкрепа на разселени 
изследователи от Украйна. 13 докторанти и 111 изследователи с докторска 
степен от Украйна ще могат да продължат работата си в държавите — членки 
на ЕС, и в държавите, асоциирани към „Хоризонт Европа“. 

Избраните изследователи ще гостуват в академични и неакадемични 
организации в 21 държави, като повечето от тях ще бъдат установени в 
Германия, Чехия и Франция. Те ще работят по водещи проекти във всички 
научни дисциплини. Повечето избрани предложения за научни изследвания са в 
областта на науките за живота (25,8 %), социалните и хуманитарните науки 
(21,8 %) и химията (17,7 %). Продължителността на отпусканите стипендии 
варира от осем месеца до две години, като повечето кандидати ще получат 
двугодишни стипендии. 

Ще бъдат предлагани и възможности за професионално развитие и обучение, 
като се поставя акцент върху развитието на свързани с научните изследвания и 
ключови трансверсални умения и компетентности. Както при 
основните действия „Мария Склодовска-Кюри“, по линия на схемата, 
разполагаща с общ бюджет от 25 милиона евро, ще бъдат предоставени 
семейни надбавки в помощ на избрани изследователи със семейни 
отговорности и надбавки за лица със специални потребности, за да се 
подпомогнат изследователите с увреждания и да се улесни участието им. 

Подробен преглед, включващ обхвата на проектите, приемащите организации и 
участващите държави, можете да намерите тук. 

Когато условията позволят, изследователите ще получат подкрепа, за да се 

завърнат в Украйна и да помогнат за възстановяването и запазването на 

капацитета на страната за научни изследвания и иновации. Благодарение на 

наличната подкрепа, те ще имат възможност да поддържат връзки с 

приемащата организация, да провеждат научноизследователски стажове и да 

разработват нови проекти, когато ситуацията позволява. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/ 

https://sareurope.eu/msca4ukraine/
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/marie-sklodowska-curie-actions-award-eu257-million-to-postdoctoral-fellows-in-2022
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/126-researchers-from-ukraine-will-be-funded-under-msca4ukraine-scheme


 
Дата Място Културн

а проява 

Организатор/

и 

За 

контакти 

01 март  Град Ямбол  „Баба Марта“ – 
инициативи  по 
повод 1 март  

Община Ямбол  046/661570 

046/66 15 65/ 344 

046/684 316  

01 март   Град Ямбол   „Баба Марта“ – 
детско утро  

Народно читалище „Зора-
1945“ 

zora_yambol@mail.bg, 

0879069613  

01 март   Народно 
читалище 
„Развитие“ гр. 
Елхово  

Честване на 
любителското, 
художествено 

творчество – Ден 
на самодееца – 
организират се 

културни 
мероприятия и 

изяви на 
читалищни, 

художествени 
колективи  

Община Елхово, Народно 

Читалище „Развитие“ 

гр.Елхово, 

читалища по населени 
места в община Елхово  

Община Елхово 

Албена Драгоева -

мл.експерт ППХД 

тел: 0478/ 88 025 

02 март  Град Ямбол  Честване на 
Освобождението на 
България – 3 март  

Народно читалище „Зора-
1945“  

zora_yambol@mail.bg 

Евдокия Янкова 

0879069613 

03 март  Град Ямбол  Тържествено 
отбелязване на 

Освобождението на 
България - 3 март 

 

Ден на отворени 
врати в 
Интерактивен 
музей „Безистен“ и 
в Музей на бойната 
слава  

Община Ямбол, 

Културно -информационен 
център „Безистен”   

yambol@yambol.bg 

046/681 221, 

bezis-

ten.yambol@gmail.co

m, 

yambol.mbs@abv.bg 

06 март  град Ямбол  60 години от 
рождението на 
Николай Дялков  

Дружество на писателите – 
Ямбол, 

Регионална библиотека „Г. 
С. Раковски“  

jam_lib@yahoo.com, 

Тенко Тенев 

0889955227 

mailto:zora_yambol@mail.bg
mailto:zora_yambol@mail.bg
mailto:yambol@yambol.bg
mailto:bezisten.yambol@gmail.com
mailto:bezisten.yambol@gmail.com
mailto:bezisten.yambol@gmail.com
mailto:jam_lib@yahoo.com


 Дата Място Културна 

проява 

Организатор

/и 

За 

контакти 

06 март  град Ямбол  160 години от 
рождението на 
Стилияна 
Параскевова  

Община Ямбол, 

Дружество на писателите – 
Ямбол, 

Регионална библиотека „Г. 
С. Раковски“  

yambol@yambol.bg 

046/681 221, 

jam_lib@yahoo.com 

Тенко Тенев 

0889955227 

11 март   Площад 

„Демокрация“ 

гр.  
Стралджа 

Общински  кукерски  
празник  -  
„Стралджа  -  2023”  

ОА                                                                
и  НЧ от общината 

тел.04761/64-67, 

04761/64-68e- mail: 

obshtina@straldzha.bg  

22 март  Град Ямбол  Пролетен концерт с 
Владимир Вълчев – 

пиано  

Община Ямбол, 

Културно -информационен 
център „Безистен”  

yambol@yambol.bg 

046/681 

221bezisten.yambol@

gmail.com 

22 март   Град Ямбол   

Традиционна 
изложба на гоблени  

Народно читалище „Зора-
1945“  

zora_yambol@mail.bg 

Евдокия Янкова 

0879069613 

23 март   Град Ямбол  75 години то 
рождението на Тотко 

Найденов  

Община Ямбол, 

Дружество на 

писателите – Ямбол, 

Регионална библиотека „Г. 
С. Раковски“ 

yambol@yambol.bg 

046/681 221, 

jam_lib@yahoo.com, 

Тенко Тенев 

0889955227 

24 - 30 март    Народно 
читалище 
„Развитие“ 
гр. Елхово  

Седмица на детската 
книга и изкуства за 
деца - Провеждане 
на „Маратон на 
четенето“  

Народно читалище 
„Развитие“ гр. Елхово  

Община Елхово 

Албена Драгоева -

мл.експерт ППХД 

тел: 0478/ 88 025  

25 март   Територията 
на общината  

Празник на град 
Елхово. 

Събитието се 
отбелязва с 
множество 

мероприятия през 
цялата предходна 

седмица-състезания, 
концерти, 

Община Елхово  Община Елхово 

Албена Драгоева -

мл.експерт ППХД 

тел: 0478/ 88 025  

mailto:yambol@yambol.bg
mailto:jam_lib@yahoo.com
mailto:yambol@yambol.bg
mailto:bezisten.yambol@gmail.com
mailto:bezisten.yambol@gmail.com
mailto:zora_yambol@mail.bg
mailto:yambol@yambol.bg
mailto:jam_lib@yahoo.com


Дата Място Културн

а проява 

Организатор

/и 

За 

контакти 

25 март  Град Ямбол  Литературен 
конкурс 
„Благовещение“  

Народно читалище 

„Съгласие-1862“, 

„Инър уил клуб“ 

sa-

glasie_jambol@abv.bg

, 

046/664 127  

26 март  Град Ямбол  Концерт на 
Камерен оркестър 
„Дианополис“  

Община Ямбол, 

Камерен оркестър 

„Дианополис“-Ямбол  

yambol@yambol.bg 

046/681 221, 

Красимира 

Султанова 

0894485118 

26 март  Град Ямбол  70 години от 
рождението на 
Иван Дженков  

Дружество на писателите 

– Ямбол, Регионална 

библиотека „Г. С. 

Раковски“ 

jam_lib@yahoo.com, 

Тенко Тенев 

0889955227 

26 март  Град Ямбол  Честване на Деня 
на Тракия  

Дружество „Тракия“-

Ямбол, Община Ямбол 

Михаил Вълов 

0888933844, yam-

bol@yambol.bg 

046/681 221  

27 март   Град Ямбол  Национален 
куклено-театрален 
фестивал „Михаил 
Лъкатник“  

Община Ямбол, 

Министерство на 

културата, 

Куклен театър „Георги 

Митев“-Ямбол 

yambol@yambol.bg 

046/681 221, 

yam-

bol_puppet@mail.bg 

Елена Дойчева 

0879021600 

30 март  Град Ямбол  90 години от 
рождението на 
Борис Карадимчев 
- изложба  

Дружество на писателите 

– Ямбол, 

Регионална библиотека 

„Г. С. Раковски“ 

jam_lib@yahoo.com 

Тенко Тенев 

0889955227 

mailto:yambol@yambol.bg
mailto:jam_lib@yahoo.com
mailto:yambol@yambol.bg
mailto:yambol@yambol.bg
mailto:yambol@yambol.bg
mailto:jam_lib@yahoo.com


Дата Място Културна 

проява 

Организатор/

и 

За 

контакти 

 март  град Ямбол  Арт ателие по повод 
Баба Марта  

Народно читалище „Зора-

1945“  
zora_yambol@mail.bg 

Евдокия Янкова 

0879069613 

март   град Ямбол  Сборен концерт на 
млади певци, 
пианисти и 
цигулари  

Община Ямбол, 

Народно читалище 

„Тракийска лира -2012”  

yambol@yambol.bg 

046/681 221, 

Весела Котелникова 

0878892088 

trakiiska.lira.yambol

март  град Ямбол  „Дамска изложба“, 
посветена на 8 март  

Представителство Съюз на 

българските художници – 

Ямбол, 

Община Ямбол 

Петър Тепсизов 

0877318261, 

yambol@yambol.bg; 

046/681 221 

 март   град Ямбол  Oткрит урок и 
гостуваща изложба 
на Национален парк
-музей „Шипка-
Бузлуджа”  

Община Ямбол, 

Културно -информационен 

център „Безистен”  

yambol@yambol.bg 

046/681 221 

bezis-

ten.yambol@gmail.co

m 

 март   с. Тенево 

Община 

„Тунджа”  

Пролетен празник 
на коня и конният 

спорт  

Община „Тунджа” 

Кметство с. Тенево 

Народно читалище 

„Просвета-1910”  

046/66 15 65/ 344 

 

0895506928  

mailto:zora_yambol@mail.bg
mailto:yambol@yambol.bg
mailto:trakiiska.lira.yambol@gmail.com
mailto:yambol@yambol.bg
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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  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ 

Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ №18 

Тел: 046 686814 

e-mail: region@yambol.government.bg 

www.yambol.government.bg 


