
ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ - БУРГАС 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА В СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ, ФЕВРУАРИ 2022 Г.    
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Регистрирана безработица 

През месец февруари 2022 г. се отчита намаление в броя 

на регистрираните безработни в бюрата по труда от 

Сливенска област - в края на месеца те са 5415 и са със 

101 души (1,8%) по-малко от безработните в края на м. 

януари. Безработните през февруари 2022 г. са с 33% по-

малко (с 2662 души) в сравнение със същия месец на м.г., 

когато почти година след началото на епидемията 

безработните бяха 8077 души. 

Равнището на регистрирана безработица е 6.9 % и в 

сравнение с януари 2021 г. стойността на показателя  

спада с 0.1 п.п. 

 

 

 

 

Данни по общини 

Намалението през февруари на броя на регистрираните 

безработни в областта се дължи на спада, който се 

наблюдава в 3 от общините: Сливен – с 55 души, Котел – с 

43 души и Нова Загора – с 8 души. Само в община Твърдица 

има слабо увеличение – с 5 души. 

 

 

 

 

 

Структура на наблюдаваните групи на 

пазара на труда  

През февруари 2022 г. безработните от наблюдаваните 

уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от 

общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 5,5%, 300 

лица; младежи до 29 г. – 12,4%, 670 лица; продължително 

безработни – 35,8%, 1938 лица; лица без квалификация – 

76,3%, 4134; лица с основно и по-ниско образование – 

69,7%, 3774, лица с увреждания – 4,4%, 240. 

 

* 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. 
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Неуточнен отрасъл

Преработваща 

промишленост

Държавно управление

Търговия; ремонт на 

автомобили и …

Строителство

Селско, горско и рибно 

стопанство

Хотелиерство и 

ресторантьорство

Административни и 

спомагателни дейности

Транспорт, складиране и 

пощи

Образование

185

130

81

60

37

37

25

21

13

13

Преработваща 

промишленост

Хотелиерство и 

ресторантьорство

Търговия; ремонт на 

автомобили и …

Образование

Строителство

Държавно управление

Доставяне на води; 

канализационни …

Професионални 

дейности и научни …

137

86

40

20

14

13

12

9

Входящ поток безработни лица 

През месец февруари 645 лица са се регистрирали за ползване 

на посреднически услуги като безработни в бюрата по труда от 

областта, кoeто е със 196 души (23%) по-малко в сравнение с 

предходния месец, както и с 22% по-малко от 

новорегистрираните през февруари 2021 г. (със 184 д.), когато 

и равнището на безработица беше по-високо поради стреса при 

поредния пик на епидемията от COVID-19. 

Секторното разпределение на новорегистрираните според 

последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от 

секторите Преработваща промишленост (20%); Държавно 

управление (13%); Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети (9%); Строителство (6%), Селско, горско и рибно 

стопанство (6%); Хотелиерство и ресторантьорство (4%); 

Административни и спомагателни дейности (3%). 

 

 

 

 

Обявени свободни работни места и започнали 

работа 

През февруари 2022 г. започва очакваното с приближаване на 

лятото оживление на пазара на труда – броят на постъпилите на 

работа безработни лица е 364, с 98 души повече от предходния 

месец (с 37%). От тях 81 % са устроени в реалната икономика – 

296 души.  

Започналите работа на субсидирани работни места са 68 души, 

като всички са включени по стартиралата през месец юли 2020 

г. като антикризисна мярка схема „Заетост за теб” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

За пореден месец се увеличават заявените в бюрата по труда 

работни места на първичния пазар на труда - през февруари те 

са 369, с 84 места повече от обявените през януари (285). Най-

голям дял свободни работни места през този месец са заявени в 

Преработваща промишленост (37%); Хотелиерство и 

ресторантьорство (23%); Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети (11%); Образование (5%); Сторителство (4%); 

Държавно управление (4%); Доставяне на води и 

канализационни услуги (3%); Професионални дейности и 

научни изследвания (2%) и др. 

Най-много работни места са обявени за позициите: камириер, 

общ работник, машинен оператор - шиене, готвач, продавач-

консултант, личен асистент, машинен оператор, манипулант в 

промишлеността и др. 

 



АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ И МЕРКИ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ-МАРТ 2022 г. 

В Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2021 г., Закона за бюджета на ДОО за 2021 г. и Закона за бюджета на НЗОК за 

2021 г., публикуван в ДВ бр.8/28.01.2022 г., е постановено (пар.3 от Преходните и 

заключителни разпоредби), че до приемане на Националния план за действие по заетостта 

през 2022 г., но не по-късно от 31.03.2022 г., може да се сключват договори само по 

Програма „Старт на кариерата“, проект „Красива България“, мярката за дуално 
обучение (чл.46а от ЗНЗ), мерките за насърчаване на предприемачеството (чл.47 и 

чл.49 от ЗНЗ) и обучение на възрастни - в клоновете на ДП „Българо-германски 
център за професионално обучение“ и по заявка на работодатели (по реда на чл.63 

от ЗНЗ). 

През м.февруари започнаха дейностите за назначаване на класираните младежи в 

централните ведомства и териториалните им поделения от Процедурата по Програма 
„Старт на кариерата“, проведена в края на 2021 г. 

Агенцията по заетостта продължава да 
насърчава чрез финансови стимули 
предприемаческите инициативи на безработни 
лица. В тази връзка, бюрата по труда в страната 

приемат заявления и бизнес проекти на безработни, 

които желаят да стартират собствен бизнес. 

Едната мярка, реализирана по реда на чл. 47 от 

Закона за насърчаване на заетостта, дава 

възможност безработно лице да получи наведнъж цялото или остатъка от дължимото 

парично обезщетение, на което има право. Целта е с тези средства безработният да бъде 

подпомогнат при започването на стопанска дейност самостоятелно или заедно с други лица. 

Освен това, лицето може да получи и допълнителни средства от държавния бюджет в размер 

на 2 600 лв. (съгласно НПДЗ за 2021 г.), в случай че наеме по одобрения бизнес проект 

друго безработно лице без право на парично обезщетение за безработица. 

Втората мярка, която е регламентирана в чл. 49 от Закона за насърчаване на заетостта, 

подкрепя безработните, които искат да стартират собствен бизнес като микропредприятие. 

Чрез нея се предоставят средства в размер до 4 000 лв. за възстановяване на направените 

от лицето разходи за започване на бизнеса в т.ч. за регистриране на стопанска дейност, 

първоначално закупуване на суровини и материали, за закупуване, наемане или текущ 

ремонт на помещение, производствено оборудване, техника и др. Освен това, на 

стартиралото бизнес лице може да се възстановят разходите по минимални размери за 

внесените осигурителни вноски за фонд “Пенсии”, ДЗПО и НЗОК за срок до 1 година след 

стартиране на дейността. 

И по двете насърчителни мерки новите предприемачи имат възможност за получаване и на 

допълнителни средства в размер до 500 лв. за ползвани външни консултантски и/или 

съпътстващи услуги. 

Безработно лице, което желае да започне самостоятелна стопанска дейност по някоя от 

двете мерки, трябва да подаде в бюрото по труда, в което е регистрирано, заявление с 

приложен бизнес проект за самостоятелна стопанска дейност.  

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 


