
ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ - БУРГАС 

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

През месец април 2022 г. продължава намалението в броя 

на регистрираните безработни в бюрата по труда от 

Сливенска област - в края на месеца те са 5282 и са със 

78 души (1,5%) по-малко от безработните в края на м. 

март. Безработните през април 2022 г. са с 29% по-малко 

(с 2172 души) в сравнение със същия месец на м.г., когато 

година след началото на епидемията безработните бяха 

7454 души. 

Равнището на регистрирана безработица е 6.76 % и в 

сравнение с март 2022 г. стойността на показателя  спада 

с 0.1 п.п. 

 

 

 

 

Данни по общини 

Намалението през април на броя на регистрираните 

безработни в областта се дължи осново на спада в община 

Сливен – със 132 души. В община Нова Загора също има 

намаление, но слабо – с 9 души, а в Котел и Твърдица се 

отчита увеличение съответно с 5 и с 58 лица. 

 

 

 

 

 

Структура на наблюдаваните групи на 

пазара на труда  

През април 2022 г. безработните от наблюдаваните уязвими 

групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой 

на регистираните: младежи до 24 г. – 5,1%, 269 лица; 

младежи до 29 г. – 11,5%, 608 лица; продължително 

безработни – 35,6%, 1881 лица; лица без квалификация – 

77,3%, 4084; лица с основно и по-ниско образование – 

70,7%, 3735, лица с увреждания – 4,4%, 232. 

 

* 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. 

 

С
л

и
в

е
н

К
о

те
л

Т
в

ъ
р

д
и

ц
а

Н
. 

З
а

го
р

а

2038
1872

818

554



 

 

 

 

 

Неуточнен отрасъл

Преработваща 

промишленост

Търговия; ремонт на 

автомобили и …

Държавно управление

Хотелиерство и 

ресторантьорство

Селско, горско и рибно 

стопанство

Административни и 

спомагателни дейности

Строителство

Транспорт, складиране и 

пощи

Образование

175

105

79

68

29

25

21

21

14

10

Преработваща 

промишленост

Хотелиерство и 

ресторантьорство

Търговия; ремонт на 

автомобили и …

Държавно управление

Образование

Хуманно здравеопазване 

и социална работа

Селско, горско и рибно 

стопанство

Транспорт, складиране и 

пощи

Строителство

99

43

34

14

12

9

8

8

5

Входящ поток безработни лица 

През април 595 лица са се регистрирали за ползване на 

посреднически услуги като безработни в бюрата по труда от 

областта, кoeто е със 150 души (20%) по-малко в сравнение с 

предходния месец, както и с 16% по-малко от 

новорегистрираните през април 2021 г. (със 115 д.), когато и 

равнището на безработица беше по-високо една година след 

началото на епидемията от COVID-19. 

Секторното разпределение на новорегистрираните според 

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

секторите Преработваща промишленост (18%); Търговия, 

ремонт на автомобили и мотоциклети (13%); Държавно 

управление (11%); Хотелиерство и ресторантьорство (5%); 

Селско, горско и рибно стопанство (4%); Административни и 

спомагателни дейности (4%); Строителство (4%). 

 

 

 

 

Обявени свободни работни места и започнали 

работа 

През април 2022 г. броят на постъпилите на работа безработни 

лица е 294, с 34 души по-малко от предходния месец (с 10%). 

От тях 79 % са устроени в реалната икономика – 233 души.  

Започналите работа на субсидирани работни места са 61 души, 

като почти всички (54 души) са включени в стартиралата през 

месец юли 2020 г. като антикризисна мярка схема „Заетост 

за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“. От останалите - 4 души са започнали работа по схема 

„Млаежка заетост“ по ОП РЧР и 3 лица – по насърчителни мерки, 

финансирани от държавния бюджет по реда на Закона за 

насърчаванен на заетостта. 

Заявените в бюрата по труда работни места на първичния пазар 

на труда през април са 242 – с 11 места повече от предходния 

месец. Най-голям дял свободни работни места са заявени в 

Преработваща промишленост (41%); Хотелиерство и 

ресторантьорство (18%); Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети (14%); Държавно управление (6%); Образование 

(5%); Хуманно здравеопазване и социална работа (4%); Селско, 

горско и рибно стопанство (3%); Транспорт, складиране и пощи 

(3%); Строителство (2%). 

Най-много работни места са обявени за позициите: машинен 

оператор; работник в консервна фабрика; общ работник; 

монтажник; продавач-консултант; комплектовач; готвач; личен 

асистент; горски работник и др. 

 



АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ПО МЯРКАТА 60/40 ЗА ПЕРИОДА МАРТ – ЮНИ 2022 

От 8 април Агенцията по заетостта стартира нова 

процедура за кандидатстване по мярката, придобила 

популярност като 60/40. В нея могат да се включат 

работодатели, които търсят подкрепа за запазване 

заетостта на персонала си през периода март – юни 

2022 г. Тази възможност се предоставя с Постановление 

на МС № 40 от 31.03.2022 г., изменящо вече добре 

познатото Постановление №151/2020 г. за надграждане 

на стартиралата преди две години антикризисна мярка за 

подкрепа на заетостта. 

Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като определените 

срокове за прием на документи продължават както следва (за м. март срокът изтече на 

29.04.2022 г.): 

- за месец април 2022 г. – до 31.05.2022 г.; 

- за месец май и юни 2022 г. – до 10.06.2022 г.; 

- подаване на отчетни документи за месец юни 2022 г. – до 29.07.2022 г. 

За улеснение и предвид определения краен срок, работодателите, които отговарят на 

условията по ПМС 151/2020, изм. с ПМС 40/31.03.2022 г., и желаят да получат подкрепа за 

месеците май и юни 2022 г., могат да кандидатстват чрез подаване само на едно заявление 

за двата месеца, ползвайки утвърдените формуляри и образци на документи. 

На електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови стимули за 

запазване на заетостта”, са публикувани актуални материали за информация на 

работодателите, процедурата за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, 

реда и начина за кандидатстване, образци на заявление и приложения към него, както и 

други помощни материали. 

По настоящия дизайн на мярката „60/40” за изплащането на средства за запазване на 

заетостта на работниците и служителите за м.март в област Сливен са подадени 27 заявки 

от работодатели за запазване на заетостта на 754 лица. 

ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВКИ ПО ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ” 

Агенцията по заетостта информира, че поради 

изпълнение на заложените индикатори и изчерпване 

на финансовия ресурс по проект „Заетост за теб”, 

считано от 13.05.2022 г. се преустановява приемът 

на заявки от работодатели за разкриване на свободни 

работни места по проекта. След тази дата, при наличие 

на допълнителен финансов ресурс или реализирани 

икономии по сключените договори, Агенцията по 

заетостта ще възстанови приема на заявки от 

работодатели. 

От стартирането на проекта през юли 2020 г. до момента, в рамките на двата му етапа, са 

подадени в страната 48 919 заявки от 25 366 работодатели за 115 280 работни места. 

Сключени са 27 728 договори за осигуряване на заетост на обща стойност 224 243 733.94  

лв. Предвиден е финансов ресурс за обезпечаване на одобрени заявки, по които предстои 

да бъдат сключени договори, както и за компенсиране на приетото с ПМС № 37/2022 г. 

увеличение на минималната работна заплата от 650.00 лв. на 710.00 лв. 



 

СТАРТИРА ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА 

След приемане на Националния план за действие по 

заетостта (с Решение №265/26.04.2022 г. на МС) 

Агенцията по заетостта стартира от 09 май приема на 

заявки от работодатели и безработни лица, които 

желаят да получат финансова подкрепа за заетост 

и/или обучение съгласно Закона за насърчаване на 
заетостта (ЗНЗ). 

За насърчителните мерки, по които сключването на 

договори през календарната година започва с 

провеждането на процедура и класиране, приемът на 

заявки започва от 12 май и до 20 май включително работодателите, които желаят да 

ползват преференции при наемането на безработни от неравностойни групи на пазара на 

труда, могат да подават заявки в бюрата по труда. До 25 май Съветите за сътрудничество 

към дирекциите „Бюро по труда” ще оценят по утвърдена методика с критерии подадените 

заявки от работодателите, като до един месец след това одобрените работодатели трябва 
да назначат на работа избраните от тях безработни лица. 

Подробна нформация работодателите могат да получат в бюрата по труда в страната, както 

и на интернет страницата на Агенцията по заетостта в раздел „Обяви за финансиране 
по региони”. 

 

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 


