
 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 
e-mail: obs_krichim@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 416 

Протокол № 49 от 22.08.2019 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Величка Бучова – Секретар на Община Кричим, относно
Анализ на състоянието и нивото на безработица на територията на община Кричим за 
първото шестмесечие на 2019г. 
Вносител:  Величка Бучова – Секретар на Община Кричим. 
Докладва: Величка Бучова – Секретар на община Кричим. 
Становища: ПК по социални дейности, образование, култура и ПК по местно 
самоуправление, обществен ред и законност към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет при Община 
Кричим приема Анализ за състоянието и нивото на безработица на територията 
на община Кричим за първото шестмесечие на 2019г. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
ЗМСМА, като взе предвид фактическите и правни основания в  Предложение с вх. № 
РД-01-08-159/31.07.2019 год. от Величка Бучова – Секретар на Община Кричим, 
положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКСДОК и 
ПКМСОРЗ. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 10 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 10; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 
                       / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 
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Приложение към Решение № 416, 
взето с Протокол № 49 от 22.08.2019 год. 
на ОбС - Кричим 

АНАЛИЗ 

НА СЪСТОЯНИЕТО И НИВОТО НА БЕЗРАБОТИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019г.

Показателят "равнище на безработица" се изчислява като процентно 
съотношение на броя на безработните за даден месец отнесен към ИАН (икономически 
активно население). Затова с промяната на ИАН отчитаме по-нисък брой безработни, 
но по-високо равнище на безработица. 

Безработица 

1. Динамика на регистрираните безработни   

          към 30.06.2019г. 

в страната в Пловдивска 
област 

в Дирекция  
„БТ Родопи" 

в община Кричим 

Равнище  на 
безработица 

5,2% 4,0% 5,2% 10,4%

Равнището на безработица през първото шестмесечие на 2019 година в 
района на Дирекция “БТ Родопи” - гр. Пловдив е 5,2 %, в Пловдивска област – 4,2 %, за 
община Кричим – 10,4 %, при равнище на безработица за страната 5,2 %.

При сравнение с равнището на безработица за същия период на  
предходната 2018 година се наблюдава намаление с 0,5 пункта за страната и 0,7 пункта 
за община Кричим.

2. Входящ и изходящ поток от безработни в Дирекция ”БТРодопи”. 

2.1. Динамика и структура на входящ поток.

Входящият поток от търсещи работа безработни лица през първото 
шестмесечие на 2019 година  с натрупване е 1287 (хиляда двеста осемдесет и седем). 
През същия период  на 2018г. входящия поток от търсещи работа безработни лица е 
бил 1507 (хиляда петстотин и седем) или със 171 (сто седемдесет и един) по-малко. 

Новорегистрираните безработни през първото шестмесечие на 2019 година са 
1214 (хиляда двеста и четиринадесет), за същия период през миналата 2018г.- 1259 
(хиляда двеста петдесет и девет). С възстановена регистрация са 73 (седемдесет и три) 
лица, като 77  (седемдесет и седем) човека са били през 2018г. 
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2.2.  Изходящ поток.  

Изходящият поток от безработните, чиято регистрация е прекратена през 
разглеждания период е 1354 (хиляда триста петдесет и четири), с 283 (двеста осемдесет 
и трима) по-малко в сравнение със същия период на 2018г.  

964 (деветстотин шестдесет и четири) лица са постъпили на работа, от тях 
538 (петстотин тридесет и осем) безработни или 55,8% са започнали работа чрез 
посредничеството на Дирекция „Бюро по труда”, 449 (четиристотин четиридесет и 
девет) са постъпили на работа на първичния трудов пазар (46,57 % от постъпилите на 
работа). По програми за заетост са започнали работа 84 (осемдесет и четири) човека, по 
мерки от Закона за насърчаване на заетостта -5 –ма човека. 

2.3 Заявени свободни   работни места 

Заявените в Бюрото по труда „Родопи” свободни работни места на 
вторичния трудов пазар са 86 (осемдесет и шест) човека, от тях по  програми за заетост 
– 82 (осемдесет и двама), по мерки от ЗНЗ (Закон за насърчаване на заетостта) - 4-ри 
човека. 11 (единадесет) лица са завършили курсове за обучение. 

Видно е, че най-голям е делът на постъпилите на работа, следван от дела на 
отпадналите по неуважителни причини. 

3. Входящ и изходящ поток от безработни в община Кричим. 

3.1. Динамика и структура на входящ поток.

Входящият поток от търсещи работа безработни лица в община Кричим през 
първото шестмесечие на 2019 година  с натрупване е 372 (триста седемдесет и двама) 
или с 30 ( тридесет) лица повече в сравнение със същия период на миналата година.  

Новорегистрираните безработни през първото шестмесечие на 2019 година 
са 332 (триста тридесет и двама) или с 8 (осем) повече в сравнение със същия период на 
миналата година, а с възстановена регистрация са 40 (четиридесет) човека. 

3.2. Изходящ поток. 

Изходящият поток от безработните, чиято регистрация е прекратена през 
разглеждания период е 276 (двеста седемдесет и шест) човека. От тях 191 (сто 
деветдесет и един) безработни или 69.2% са започнали работа - чрез посредничеството 
на Дирекция „Бюро по труда- 99 (деветдесет и девет), като 85 (осемдесет и пет) от тях 
са постъпили на работа на първичния трудов пазар (69,2% от постъпилите на работа). 
По програми и мерки от ЗНЗ са започнали работа 14 (четиринадесет) човека, а на 
първичния трудов пазар са устроени 59 (петдесет и девет) човека. По неуважителни 
причини са отпаднали 85 (осемдесет и пет) безработни лица или 30,79% от изходящия 
поток безработни.

Видно е, че най-голям е делът на постъпилите на работа, следван от дела на 
отпадналите по неуважителни причини. 

В таблицата е показано разпределението на изходящия поток безработни за 
първото шестмесечие на 2019 г.: 
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Постъпили на работа 
Отпаднали от 
регистрация 

Всичко Всичко чрез 
ДБТ 

от тях 
На първичен 
трудов пазар 

По програми и 
мерки от ЗНЗ 

Курсове 
обучение 

бр. % бр. % бр. % бр. %   бр. % бр. % 
Общинa 
Кричим 

191 69,20 85 69.2 14 14,14 0 0 85 30,80 276 100

ДБТ 
Родопи 

964 55,8 449 46.57 84 15,61 11 12,79 490 44,20 1354 100

Съотношението между изходящият и входящият поток от безработни е 134,78%
/входящ поток, отнесен към изходящ поток и умножен по 100/. 

3.3. Заявени свободни работни места. 

Заявените свободни работни места на първичния трудов пазар общо са общо 172 
(сто седемдесет и две), като на първичния трудов пазар има заявени 158 (сто петдесет и 
осем) работни места, по програми  и мерки от ЗНЗ – 14 (четиринадесет) работни места.  

4. Структура на регистрираните безработни. 

Разпределение на безработните по териториален признак.  Равнището на 
безработица през първото шестмесечие на 2019 година е с най-високи стойности в 
община Кричим /10,4 на сто/. В сравнение със същия период на миналата година 
равнището на безработица в община Кричим е намаляло с 0,7 пункта.  


