ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ - БУРГАС

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

Регистрирана безработица
През месец октомври 2021 г. продължава характерното за
цялата година намаление на регистрираните безработни
лица в бюрата по труда от Сливенска област – в края на
месеца те са 5421 и са със 119 души (2,1%) по-малко от
безработните в края на м. септември. Безработните през
октомври 2021 са по-малко с 2675 души (с 33%) в
сравнение със същия месец на м.г., когато в условията на
епидемичната обстановка безработните бяха достигнали
8096 души.
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Равнището на регистрирана безработица е 6.9 % и в
сравнение със септември 2021 г. стойността на показателя
намалява с 0.2 п.п.

Данни по общини
30,5%

Намалението на безработните за областта се дължи на спада
в общините Сливен и Твърдица – съответно с 85 (4%) и 62
(9%) души. В другите две общини има леко увеличение – с
2-ма души (0,4%) за Нова Загора и с 26 души (1%) за Котел.
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* 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.

Структура на наблюдаваните групи на
пазара на труда
През октомври 2021 г. безработните от наблюдаваните
уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от
общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 5,2%, 280
лица; младежи до 29 г. – 11,7%, 636 лица; продължително
безработни – 38,9%, 2109 лица; лица без квалификация –
76,7%, 4159; лица с основно и по-ниско образование –
70,0%, 3797, лица с увреждания – 4,7%, 255.

Входящ поток безработни лица
През месец октомври 2021 г. 719 безработни лица са се
регистрирали в бюрата по труда от областта за ползване на
посредническите услуги, кoeто е с 37 души повече в сравнение
със септември, но с 240 (25%) по-малко от новорегистрираните
през октомври 2020 г. (959 д.), когато и равнището на
безработица беше по-високо поради стреса през първата година
на епидемичната обстановка от COVID-19.
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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 (15%); Държавно управление
(7%); Хотелиерство и ресторантьорство (6%), Селско, горско и
рибно стопанство (3%); Административни и спомагателни
дейности (3%).
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Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са
упражнявали трудова дейност през последните години
(неуточнен отрасъл).
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Обявени свободни работни места и започнали
работа
През м.октомври 2021 г. броят на постъпилите на работа
безработни лица е 359. От тях 68 % са устроени в реалната
икономика – 244 души.
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Работа на субсидирани работни места са започнали 115 лица 23 по насърчителна мярка и 26 по програми, финансирани от
държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на
заетостта, а останалите 66 - по схеми на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” – предимно по стартиралата
през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.
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Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар
на труда през октомври са 207. Най-голям дял свободни работни
места през този месец са заявени в Преработваща промишленост
(26%); Образование (21%), Административни и спомагателни
дейности (17%), Хуманно здравеопазване и социална работа
(12%), Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (12%);
Държавно управление (5%).
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Най-много работни места са обявени за позициите: общ
работник, учител, машинен оператор, лекар, медицинска сестра,
заварчик, огняр, монтажник на електрически елементи, шофьор,
опаковчик, склададжия, образователен медиатор и др.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ПО МЯРКАТА 60/40
От 12 октомври Агенцията по заетостта стартира
нова

процедура

по

мярката,

придобила

популярност като 60/40. В нея могат да се
включат работодатели, които търсят подкрепа за
запазване заетостта на наетия си персонал през
периода

август

–

декември

2021

г.

Тази

възможност се предоставя с Постановление на МС
№ 322 от 07.10.2021 г., изменящо вече добре
познатото Постановление № 151/2020 г., което
чрез нов дизайн надгражда стартиралата още през месец март миналата година
антикризисна мярка за подкрепа на заетостта.
Редът и условията за получаване на подкрепа през периода август – декември 2021
г. са аналогични на тези, които се прилагаха за предходните месеци юни и юли. Мярката
продължава да подкрепя запазването на заетостта в предприятия, осъществяващи
икономическа дейност в посочените в ПМС 151/2020 г. сектори, чиито средномесечни
приходи от продажби през 2020 г. са намалели в сравнение с 2019 г.
Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно - за подкрепа за
месеците август и септември подаването на документи изтече на 01.11.2021 г., а за
работилите през октомври 2021 г. документи ще се приемат само в рамките на месец
ноември. На този етап ПМС 322/2021 г. регламентира кандидатстването за месец ноември
да бъде възможно до 10 декември 2021 г.
В срока за прием на заявления за изплащане на средства за месеците август и септември в
ДБТ от Сливенска област са подадени заявления от 54 работодатели за близо 1070
работници.
На електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови стимули за
запазване на заетостта” са публикувани материали за информация за работодателите,
процедурата за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за
кандидатстване, образци на заявление и приложения към него и други помощни материали.

НОВ ДИЗАЙН НА МЯРКАТА „ЗАПАЗИ МЕ +”
От 11.11.2021 г. Агенцията по заетостта стартира прием
на заявления по Проект „Запази ме +”. Чрез новия
дизайн на мярката освен на работници и служители, вече
и на самоосигуряващите се лица ще бъде оказана
подкрепа чрез изплащане на компенсации – съответно за
времето, през което са били в неплатен отпуск или за
времето,

през

което

са

прекъснали

дейността

си.

Подкрепата е насочена към осигурените в икономически дейности, за които са въведени

временни ограничения за осъществяването им с акт на държавен орган в периода на
обявено

извънредно

положение

или

обявена

извънредна

епидемична

обстановка.

Министърът на труда и социалната политика издава заповед, с която определя кодовете на
икономически дейности, за които са въведени временните ограничения от министъра на
здравеопазването и от Регионални здравни инспекции – заповедта е публикувана на сайта
на Агенцията по заетостта към документите по проекта.
Ако родител получава месечна целева помощ (по реда на чл. 16 б от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане), предоставена от Агенцията за социално
подпомагане, то няма право на компенсация по мярката „Запази ме +”.
Заявлението за включване в новия дизайн на мярката „Запази ме +”, както и приложенията
към него се подават само чрез електронна платформа от работодателите, чиито
работници и служители желаят да получават компенсации, и от

самоосигуряващите се

лица.
Подробна информация за условията по Проекта може да бъде намерена на официалната
страница на Агенцията по заетостта, както и на информационните табла в бюрата по труда
в страната.
„Запази ме +” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020, както и финансовия механизъм REACT-EU, и по реда на
Постановление на Министерски съвет № 328 от 14.10.2021 г. Размерът на безвъзмездната
финансова помощ по Проекта е 100 000 000 лева.

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