
АНАЛИЗ 

НА СЪСТОЯНИЕТО И НИВОТО НА БЕЗРАБОТИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА КРИЧИМ за първото шестмесечие на 2013г. 

I.Социално  демографска характеристика. 

През  месец юли  2011  година НСИ  оповести  данните  за  икономически  активното 

население  /ИАН/  от  проведеното  през  месец  февруари  2011  година  преброяване  на 

населението.  Икономически  активното  население  през  2011  година  намалява  с  14,1  на  сто 

спрямо  преброяването  през  2001  година,  като  найголям  е  делът  на  намаление  на  ИАН  в 

община Кричим с 20,6 на сто. 
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Икономическа активност на населението на 15 и повече 
навършени  години към 01.02.2011г. 

за страната  за Пловдивска област  за община Кричим  за община Куклен 
за община Перущица  за община Стамболийски  за община Родопи 

Икономическата  активност  на  населението  на  15  и  повече  навършени  години  за 

общините в региона, за Пловдивска област и за страната са показани на графиката. 
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Икономическо активно население през 
2011г. и 2001г., в района на Д "БТ Родопи" 

2001г. 

2011г. 

Промяната  на  ИАН 

се  отразява  върху 

стойностите  на 

показателя  "равнище 

на безработица".



Показателят  "равнище  на  безработица"  се  изчислява  като  процентно  съотношение на 

броя  на  безработните  за  даден  месец  отнесен  към ИАН.  Затова  с  промяната  на ИАН 

отчитаме понисък брой безработни, но повисоко равнище на безработица. 

II. Безработица 

1.  Динамика на регистрираните безработни 

към 31.06.2013г. 
в страната  в Пловивска област  в Дирекция 

„БТ Родопи" 
в община Кричим 

Равнище  на 
безработица 

10,7%  9,7%  13,1%  23,3% 

Равнището  на  безработица  през  първото шестмесечие  на  2013  година  в 

района на Дирекция “БТ Родопи”  гр. Пловдив е 13,1 на сто, в Пловдивска област – 9,7 

на сто, за община Кричим – 23,3 на сто, при равнище на безработица за страната  10,7 

на сто. 

При  сравнение  с  равнището на  безработица през  първото шестмесечие на 

предходната година  се наблюдава увеличение с 0,9 пункта. 

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 2013 година  с натрупване е 2269. 

Новорегистрираните безработни през първото шестмесечие на 2013 година 

са 2127, а с възстановена регистрация са 142 човека. 

2.2.Изходящ поток. 
Изходящият  поток  от  безработните,  чиято  регистрация  е  прекратена  през 

разглеждания период  е 2421 човека. От тях 1078 безработни или 43,1% са започнали 

работа, като 831 от тях са постъпили на работа чрез посредничеството на ДБТ (89,3% 

от постъпилите на работа). По програми за заетост са започнали работа 314 човека, по 

мерки от ЗНЗ са започнали работа 24 лица,  а на първичния трудов пазар са  устроени 

492  човека.  По  неуважителни  причини  са  отпаднали  1080  безработни  (46,0%  от 

изходящия поток безработни) и по други причини 263 безработни (10,8%). Видно е, че



найголям  е  делът  на  отпадналите  по  неуважителни  причини,  следван  от  дела  на 

постъпилите на работа. 

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  през  първото 

шестмесечие на 2013 година  с натрупване е 351 (с 27 лица помалко в сравнение със 

същия период на миналата година). 

Новорегистрираните безработни през първото шестмесечие на 2013 година 

са 326, а с възстановена регистрация са 25 човека. 

3.2 Изходящ поток. 

Изходящият  поток  от  безработните,  чиято  регистрация  е  прекратена  през 

разглеждания  период  е  364  човека.  От  тях  142  безработни  или  43,2%  са  започнали 

работа, като 134 от тях са постъпили на работа чрез посредничеството на ДБТ (98,1% 

от постъпилите на работа). По програми за  заетост са започнали работа 73 човека, по 

мерки от ЗНЗ е започнало работа 1 лице, а на първичния трудов пазар са устроени 60 

човека. По неуважителни причини са отпаднали 201 безработни (47,0% от изходящия 

поток безработни) и по други причини 21 безработни (2,1%). Видно е, че найголям е 

делът  на  отпадналите  по  неуважителни  причини,  следван  от  дела  на  постъпилите  на 

работа. 

В таблицата е показано разпределението на изходящия поток безработни за 

първото шестмесечие на 2013 г.: 

Постъпили на работа 

Всичко 
от тях чрез 

ДБТ 

Отпаднали по 
чл. 20, 

ал.4,т.1,2,3,4 
Отпаднали по 
други причини  Всичко 

бр.  %  бр.  %  бр.  %  бр.  %  бр.  % 
Общинa Кричим  142  43,2  134  94,3  201  47,0  21  2,1  364  100 
ДБТ Родопи  1078  43,1  831  89,3  1080  46,0  263  10,8  2421  100 

Съотношението между  изходящия и  входящия поток  от  безработни  е  96,4%.  /входящ поток, 

отнесен към изходящ поток и умножен по 100/. 

3.3. Заявени свободни работни места.



Заявените  свободни  работни  места  на  първичния  трудов  пазар  общио  са  102, 

като  на  първичния  трудов  пазар  няма  заявено  работно  място,  на  вторичния  трудов 

пазар заявени 102, като 101 от тях по програми за заетост, а 1 /едно/ лице по мерки за 

ЗНЗ. 

4.  Структура на регистрираните безработни. 

Разпределение  на  безработните  по териториален  признак.  Равнището 

на безработица през първото шестмесечие на 2013 година традиционно има найвисоки 

стойности в община Кричим /23,3 на сто/. В сравнение със същия период на миналата 

година равнището на безработица в община Кричим се е увеличило с 1,1 пункта.


