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Регистрирана безработица 

През месец  август 2022 г. в броя на регистрираните 

безработни в бюрата по труда от Сливенска област има 

леко увеличение и в края на месеца те са 4673, с 35 души 

повече от безработните в края на м. юли. Безработните 

през август 2022 г. са с 22% по-малко (с 1282 души) в 

сравнение със същия месец на м.г., когато поради 

епидемичната обстановка бяха 5955 души. 

Равнището на регистрирана безработица е 5,98 % и в 

сравнение с юли 2022 г. стойността на показателя  се 

покачва с 0.04 п.п. 

Регистрираните безработни с временна закрила към 31 

август 2022 г. в бюрата по труда от Сливенска област са 5. 

 

 

 

Данни по общини 

Промяната през август на броя на регистрираните 

безработни в областта се формира от лекия спад в община 

Сливен – с 34 души и слабото увеличение в останалите 

общини: Котел – с 55 души, Нова Загора – с 8 и Твърдица – 

с 6 души.  

 

 

 

 

 

Структура на наблюдаваните групи на 

пазара на труда  

През август 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%, 237 лица; 

младежи до 29 г. – 10,5%, 493 лица; продължително 

безработни – 35,2%, 1645 лица; лица без квалификация – 

74,7%, 3493; лица с основно и по-ниско образование – 

67,5%, 3156, лица с увреждания – 4,1%, 193. 

 

* 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

Търговия; ремонт на 

автомобили и …

Държавно управление

Административни и 

спомагателни дейности

Селско, горско и рибно 

стопанство

Хотелиерство и 

ресторантьорство

Строителство

Образование
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59

34

29

24

20
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Преработваща 

промишленост

Образование

Търговия; ремонт на 

автомобили и …

Държавно 

управление

Административни и 

спомагателни …

Строителство

Хотелиерство и 

ресторантьорство

Хуманно 

здравеопазване и …

143

87

45

20

18

17

13

8

Входящ поток безработни лица 

През август 636 лица са се регистрирали за ползване на 

посреднически услуги като безработни в бюрата по труда от 

областта – броят им съвпада с новорегистрираните през същия 

месец на миналата година, а спрямо миналия месец е с трима 

души повече. 

Секторното разпределение на новорегистрираните според 

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

секторите Преработваща промишленост (21%); Търговия, 

ремонт на автомобили и мотоциклети (13%); Държавно 

управление (9%); Административни и спомагателни дейности 

(5%); Селско, горско и рибно стопанство (5%), Хотелиерство и 

ресторантьорство (4%); Строителство (3%); Образование (2%) 

и др. 

 

 

 

 

Обявени свободни работни места и започнали 

работа 

Започналите работа безработни през август са 248 или с 86 

души по-малко спрямо юли. В сравнение със същия месец на 

предходната година те са със 161 души по-малко. 

Започналите работа на субсидирани работни места са 65 души, 

като 47 от тях са включени в програми и насърчителни мерки за 

заетост, финансирани от държавния бюджет по Закона за 

насърчаване на заетостта. Други 18 са започнали работа по 

проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” - схема „Заетост за теб” (9 души), 4 лица по схема 

„Младежка заетост“ и 5 лица с временна закрила по проект 

„Солидарност“. 

Заявените работни места на първичния пазар на труда през 

август са 369 - със 163 повече от предходния месец и с 82 места 

по-малко от август 2022 г. Най-голям дял свободни работни 

места са заявени в секторите Преработваща промишленост 

(39%); Образование (24%); Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети (12%); Държавно управление (5%); 

Административни и спомагателни дейности (5%); Строителство 

(5%); Хотелиерство и ресторантьорство (4%); Хуманно 

здравеопазване и социална работа (2%). 

Най-много работни места са обявени за позициите: общ 

работник; работник – почистване на месо; машинен оператор – 

шиене; обслужващ работник в промишлеността; учител; чистач; 

сезонен работник; продавач-консултант; образователен 

медиатор; работник в консревна фабрика и др. 

 



АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА 

За пета поредна година Агенцията по 

заетостта заедно с Комисиите по заетост 

към Областните съвети за развитие 

извършва проучване на потребностите от 

работна сила. То се извършва на 

основание чл. 10, ал.2 от Закона за 

насърчаване на заетостта, като с 

извършените през тази година промени в 

ЗНЗ анкетирането вече ще се провежда 

веднъж годишно. Редът и условията за 

еднократното му провеждане предстои да се регламенират с промени в Правилника за 

прилагане на ЗНЗ.  

От 07.09.2022 г. стартира втората вълна на on-line проучването сред работодателите за 

настоящата година и ще продължи до 14.10.2022 г. Чрез него ще се изведат потребностите 

на бизнеса за необходимите им кадри през следващите 12 месеца и очакванията им в 

средносрочен план след 3-5 години. Аналогично на предходните проучвания, електронният 

формуляр е предназначен за различни по големина и икономическа дейност работодатели 

от статистическа извадка за всяка област, с което ще се формира национална 

представителност на проучването. В настоящите условия и въздействието на негативните 

влияния от възникналите геополитическа и енергийна криза, инфлацията и 

продължаващата COVID епидемия, е още по-важно за  Агенцията по заетостта да 

продължава да изпълнява функциите си на публичен трудов посредник чрез действия, 

адекватни на тенденциите и посоките за въздействие на пазара на труда в близък и 

средносрочен план. 

Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областните и 

национални политики по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално 

образование и обучение, респективно за правилното насочване на усилия и ресурси към 

мерки за подобряване на връзката между обучението и удовлетворяване на потребностите 

на бизнеса от подкрепа за запазване или увеличаване на заетостта.           

 

 

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 


