
ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ - БУРГАС 

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

През месец  септември 2022 г., за разлика от лекото 

увеличение през август, отново има намаление в броя на 

регистрираните безработни в бюрата по труда от 

Сливенска област - в края на месеца те са 4515, със 158 

души (с 3,4%) по-малко от безработните в края на м. 

август. Безработните през септември 2022 г. са с 19% по-

малко (с 1025 души) в сравнение със същия месец на м.г., 

когато поради епидемичната обстановка бяха 5540 души. 

Равнището на регистрирана безработица е 5,78 % и в 

сравнение с август 2022 г. стойността на показателя  

намалява с 0.2 п.п. 

Регистрираните безработни с временна закрила към 30 

септември 2022 г. в бюрата по труда от Сливенска област 

са 4. 

 

 

 

Данни по общини 

Промяната през септември на броя на регистрираните 

безработни в областта се формира от спада в общините 

Сливен – със 115 души и Твърдица – с 91 и по-слабото 

увеличение в Котел – с 33 души и Нова Загора – с 15 души. 

 

 

 

 

 

Структура на наблюдаваните групи на 
пазара на труда  

През септември 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%, 229 

лица; младежи до 29 г. – 10,5%, 476 лица; продължително 

безработни – 33,5%, 1511 лица; лица без квалификация – 

74,2%, 3348; лица с основно и по-ниско образование – 

66,9%, 3021, лица с увреждания – 3,9%, 176. 

 

* 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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Входящ поток безработни лица 

През септември 672 лица са се регистрирали за ползване на 

посреднически услуги като безработни в бюрата по труда от 

областта. Броят им не се различава съществено спрямо 

новорегистрираните през предходния месец (636), както спрямо 

същия период на м.г. (682 души). 

Секторното разпределение на новорегистрираните според 

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

секторите Преработваща промишленост (19%); Търговия, 

ремонт на автомобили и мотоциклети (13%); Държавно 

управление (9%); Строителство (5%); Хотелиерство и 

ресторантьорство (5%); Образование (4%); Селско, горско и 

рибно стопанство (4%), Хуманно здравеопазване и социална 

работа (4%) и др. 

 

 

 

 

Обявени свободни работни места и започнали 
работа 

Започналите работа безработни през септември са 410 или с 

65% (със 162 души) повече спрямо август. В сравнение със 

същия месец на предходната година те са със 164 души по-

малко. 

Започналите работа на субсидирани работни места са 121 души, 

като 110 от тях са включени в програми и насърчителни мерки 

за заетост, финансирани от държавния бюджет по Закона за 

насърчаване на заетостта. Други 11 са започнали работа по 

проект на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” - схема „Заетост за теб”.  

Заявените работни места на първичния пазар на труда през 

септември са 266 - със 103 по-малко от предходния месец и с 

211 места по-малко от септември 2022 г. Най-голям дял 

свободни работни места са заявени в секторите Преработваща 

промишленост (32%); Образование (24%); Административни и 

спомагателни дейности (11%); Търговия, ремонт на автомобили 

и мотоциклети (9%); Хотелиерство и ресторантьорство (8%); 

Селско, горско и рибно стопанство (6%); Хуманно 

здравеопазване и социална работа (3%) и др. 

Най-много работни места са обявени за позициите: работник в 

консревна фабрика; общ работник; охранител; продавач-

консултант; учител; резач на горски дървен материал; машинен 

оператор, производство на тестени изделия; монтажник на 

кабели; готвач; сервитьор и др. 

 

 

 



АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

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 
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