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Регистрирана безработица 

През месец  декември 2022 г. се отчита характерното за 

края на годината увеличение на броя на регистрираните 

безработни в бюрата по труда от Сливенска област - в 

края на месеца те са 4963, със 287 души (с 6,1%) повече 

от безработните в края на м. ноември. Безработните през 

декември 2022 г. са с 6% по-малко (с 322 души) в 

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

епидемичната обстановка бяха 5285 души. 

Равнището на регистрирана безработица е 6,4 % и в 

сравнение с ноември 2022 г. стойността на показателя  се 

увеличава с 0.4 п.п. 

Регистрираните безработни с временна закрила към 31 

декември 2022 г. в бюрата по труда от Сливенска област 

са 6 души. 

 

 

 

Данни по общини 

Промяната през декември на броя на регистрираните 

безработни в областта се формира от увеличението в 

общините Сливен – с 62 души, Котел – със 140 и Нова Загора 

– с 98 души. В община Твърдица броят на безработните е 

спаднал с 13 души. 

 

 

 

 

Структура на наблюдаваните групи на 
пазара на труда  

През декември 2022 г. безработните от наблюдаваните 

уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от 

общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 5,4%, 268 

лица; младежи до 29 г. – 11,8%, 584 лица; продължително 

безработни – 28,6%, 1421 лица; лица без квалификация – 

72,8%, 3613; лица с основно и по-ниско образование – 

64,7%, 3213, лица с увреждания – 4,5%, 225. 

 

* 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 декември 829 лица са се регистрирали за ползване на 

посреднически услуги като безработни в бюрата по труда от 

областта – със 77 повече от ноември (752) и с 268 повече от  

новорегистрираните през същия период на м.г. (561 лица). 

Секторното разпределение на новорегистрираните според 

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

секторите Държавно управление (38%); Преработваща 

промишленост (11%); Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети (10%); Селско, горско и рибно стопанство (5%); 

Строителство (3%); Административни и спомагателни дейности 

(3%), Транспорт, складиране и пощи (2%); Хотелиерство и 

ресторантьорство (2%). 

Сектор „Държавно управление“ през месец декември излиза на 

преден план поради регистрацията в бюрата по труда на лица, 

приключили през месеца работа по регионалната програма за 

заетост, по която основните работодатели са общинските 

администрации. 

 

Обявени свободни работни места и започнали 
работа 

Започналите работа безработни през декември са 207 или с 59 

души по-малко спрямо ноември. В сравнение със същия месец 

на предходната година (354) има намаление със 147 души по-

малко. 

Започналите работа на субсидирани работни места са 31 души, 

като 30 от тях са започнали работа по проекти на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” – 25 по по проект 

„Заетост за теб” и 5 по проект „Нова възможност за младежка 

заетост“. По мярка за заетост, финансирани по Закона за 

насърчаване на заетостта, работа е започнало 1 лице. 

Заявените работни места на първичния пазар на труда през 

декември са 136 – с 26 по-малко от предходния месец и с 47 

места повече от декември 2021 г. Най-голям дял свободни 

работни места са заявени в секторите Държавно управление 

(40%); Преработваща промишленост (19%); Образование 

(10%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (9%); 

Административни и спомагателни дейности (9%);Хотелиерство 

и ресторантьорство (6%); Строителство (1%); Финансови и 

застрахователни дейности (1%). 

Най-много работни места са обявени за позициите: домашен 

санитар; личен асистент; продавач-консултант; социален 

асистент; озеленител; оператор, производствена линия; 

салонен управител; машинен оператор, обработване на 

месо/риба; чистач; готвач; общ работник и др. 

 

 

 



АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА СТАРТИРА НОВО ПРОУЧВАНЕ СРЕД 

УКРАИНСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ПРЕБИВАВАЩИ В БЪЛГАРИЯ 

 

От 12 декември 2022 г. Агенция по заетостта стартира 

междуинституционално проучване сред пребиваващите в 

България украински граждани. Целта е чрез него държавните 

институции да получат актуална информация за нагласите им 

за работа в България през следващите месеци. Ще бъдат 

проучени и възможностите им за самостоятелен живот, 

отглеждане на децата и образование, както и осигуряване на 

грижа за здравето на по-възрастните роднини и близки, с които пребивават тук. 

 

Събраните данни ще послужат на министерства и агенции за формиране и предприемане 

на адекватни и своевременни действия и мерки за подкрепа на украинските граждани. 

 

Анкетирането се осъществява чрез on-line формуляр, който е публикуван на официалната 

интернет страница на Агенцията по заетостта в рубриката „Възможности за работа на 

украински граждани“ и може да бъде достигнат и чрез QR код за мобилни устройства или 

линк. 

 

Мобилните екипи от служители на Агенцията по заетостта в области Бургас, Варна, Добрич 

и други региони посещават базите за наставяне с по-голям брой украински граждани, за да 

им окажат на място съдействие за разпространението и попълването на анкетата. 

 

 

 

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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