ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ - БУРГАС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА В СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ, ЮЛИ 2021 Г.

Равнище на безработица

Регистрирана безработица
Н. Загора

4.2%

Сливен

5.2%

Твърдица

През месец юли 2021 г. продължава тенденцията за
намаление на регистрираните безработни лица в бюрата
по труда от Сливенска област – в края на месеца те са
6223 и са с 211 души (3.3%) по-малко от безработните в
края на м. юни. Безработните през юли 2021 са по-малко
с 2788 души (с 31%) в сравнение със същия месец на м.г.,
когато след отмяната на извънредното положение
безработните бяха достигнали 9011 души.
17.5%

Котел

Равнището на регистрирана безработица е 8.0 % и в
сравнение с юни 2021 г. стойността на показателя
намалява с 0.2 п.п.
31.9%

Брой регистрирани безработни

Данни по общини
Н. Загора

Твърдица

Котел

Сливен

585

Във всички общини от областта безработните намаляват
спрямо предходния месец. В Сливен, най-голямата община
от областта, с 120 души (4%), Нова Загора - с 22 души
(4%), Твърдица – с 29 (3%), Котел – с 40 (2%);

892

2021

2725

Структура на наблюдаваните групи на
пазара на труда

* Равнището на безработица се определя
като дял на регистрираните безработни
лица от икономически активното население
на възраст 15-64 г., установено при
Преброяване 2011 г.

През юли 2021 г. безработните от наблюдаваните уязвими
групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой
на регистираните: младежи до 24 г. – 5.3%, 332 лица;
младежи до 29 г. – 12.7%, 791 лица; продължително
безработни – 39,4%, 2453 лица; лица без квалификация –
77.4%, 4817; лица с основно и по-ниско образование –
70.8%, 4403, лица с увреждания – 5.0%, 312.

Входящ поток безработни лица

Новорегистриани безработни
Транспорт,
складиране и пощи

16

Строителство

20

Хотелиерство и
ресторантьорство
Селско, горско и
рибно стопанство
Административни и
спомагателни…
Държавно
управление
Търговия; ремонт
на автомобили и…
Преработваща
промишленост

През месец юли 2021 г. 690 безработни лица са се
регистрирали в бюрата по труда от областта за ползване на
посредническите услуги, кoeто е с 55 души повече в сравнение
с юни и са с 14.5 % по-малко спрямо новорегистрираните през
юни 2020 г. (807 д.), когато извънредното положение беше
преминало в извънредна обстановка заради епидемията от
COVID-19. При регистрацията си в бюрата по труда 7 от тях (1
%) са заявили, че са загубили работата си вследствие на
COVID-19.
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Неуточнен отрасъл

182

Секторното разпределение на новорегистрираните според
последната им месторабота показва, че най-голям брой идват
от сектор Преработваща промишленост (20%); Търговия,
ремонт на автомобили и мотоциклети (16%); Държавно
управление (9%); Административни и спомагателни дейности
(6%), Селско, горско и рибно стопанство (5%) и др..
Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са
упражнявали трудова дейност през последните години
(неуточнен отрасъл).

Заявени работни места на първичен
пазар

През м.юли 2021 г. броят на постъпилите на работа безработни
лица е 452 и е по-малък с 35% от започналите работа през
предходния месец (с 242 души). От тях 67 % са устроени в
реалната икономика – 301 души.
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Обявени свободни работни места и започнали
работа

Работа на субсидирани работни места са започнали 151 лица –
19 по насърчителна мярка и 12 по програми, финансирани от
държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на
заетостта – главно по стартиралата през месеца Регионална
програма за заетост, а останалите 120 - по схеми на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” –
предимно по стартиралата през месец юли като антикризисна
мярка схема „Заетост за теб”.

204

Търсенето на работна сила в областта през м.юли намалява заявените работни места в бюрата по труда на първичния
пазар на труда са 453 – със 164 места (27%) по-малко от
предходния месец. Най-голям дял свободни работни места през
този месец са заявени в Преработваща промишленост (45%);
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (12%);
Образование (11%); Строителство (9%); Държавно управление
(8%); Хотелиерство и ресторантьорство (5%).
Най-много работни места са обявени за позициите: учител,
машинен оператор, шиене, работник консервна фабрика, личен
асистент, машинен оператор, чистач/хигиенист, продавачконсултант, общ работник и др.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
АНТИКРИЗИСНИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ


Чрез

мярката

„Заетост

за

теб“

се

подпомагат

работодатели да разкриват нови работни места и да
назначават безработни за период до 6 месеца, като се
покрива минималната работна заплата и осигуровките към
нея. По проекта, стартирал през м.юли 2020 г., ще се
приемат

заявки до

изчерпване

на

финансовия

ресурс. През м.юли 2021 г. по действащите договори в
област Сливен работят 623 лица.


Мярката „60/40”

-

до

15.06.2021

г.

работодателите имаха възможност да кандидатстват за
получаване

на

средства

за

запазване

заетостта

на

работниците и служителите си в периода юни и юли 2021 г.
До края на м.юли в региона на ДРСЗ Бургас са одобрени
334 заявления за 15075 лица, от тях за област Сливен са
21 заявления за 559 работници.
От 07.07.2021 г. Агенцията по заетостта обяви старта на
приема на заявления по новия дизайн на мярката за запазване на заетостта през м.юни и
м.юли 2021 г. – по реда на ПМС 151/2020 г., изменено с ПМС 213/01.07.2021 г.
Регламентираната подкрепа за новия етап вече ще се определя на база осигурителния
доход на работниците и служителите за месец април 2021 г. Тя се запазва в размер на
60% от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице в предприятия, чиито
приходи от продажби са намалели с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който се
предоставя подкрепата спрямо същия месец от 2019 г. Финансова подкрепа в размер на
50% се предоставя за запазване на заетостта на работещите в предприятия, чиито
приходи от продажби през сравняваните периоди са намалели с не по-малко от 30 на сто.
За учредените след 1 юни 2019 г. спадът на приходите за месеца, за който кандидатстват,
ще се определя спрямо средномесечните приходи за 2020 г.

ФИНАНСОВИ СТИМУЛИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
От 09.08.2021 г. бюрата по труда предлагат повече финансови преференции на
работодатели и регистрирани безработни по различни програми и мерки за стимулиране
на заетостта и/или придобиването на квалификация или ключови компетентности, което
стана възможно след утвърждаването от министъра на труда и социалната политика на
преразпределение на средствата за реализация през 2021 г. на програми и мерки за
насърчаване на заетостта.
Всяка дирекция „Бюро по труда” разполага със средства по част от различните програми и
мерки за насърчаване на заетостта, предоставящи преференции на работодатели или
безработни. Актуалните възможности за кандидатстване за тях до изчерпване на

свободния финансов ресурс са публикувани в сайта на Агенцията по заетостта, в рубрика
„Обяви за финансиране по региони”.
Свободните средства се обявяват и на информационното табло във всяка Дирекция „Бюро
по труда”, където може да се получи и пълна информация за възможностите, реда и
условията за предоставяне на преференции за безработни или работодатели.

Подробна информация за всички мерки за подкрепа и насърчаване на заетостта
е публикувана на официалния сайт на Агенция по заетостта.

Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Бургас
Бул. „Янко Комитов“ №3, ет.6
056 81 29 78
rsz200@mbox.contact.bg
www.az.government.bg

