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Въведение
Рязкото влошаване на макроикономическия
климат през 2020 г. в резултат на
разпространението на Covid-19 има сериозно
отражение и върху пазара на труда.
Настоящото изследване си поставя за цел да
анализира измеренията на удара върху
пазара на труда на областно и общинско
равнище,
заедно
с
потенциала
за
възстановяване на различните региони на
България.
Изследването
допълва
и
надгражда
последното
издание
на
„Регионални
профили: Показатели за развитие 2020“,
което за девета поредна година анализира
социално-икономическото състояние на
областите в България. Информацията в него,

представена чрез 64 индикатора в 12
категории, обхваща регионалното развитие в
навечерието на пандемията, а настоящото
изследване се фокусира върху актуалните
данни и ситуацията на местните пазари на
труда през 2020 г. Именно тук се виждат найсериозните отражения на случващото се в
страната и по света, а регионалните различия
показват силните и слабите страни на
местните икономики, както и възможностите
за по-нататъшно развитие.
Анализът почива най-вече на месечните
данни, разпространявани от Агенция по
заетостта (АЗ), съчетани с тримесечните
данни от Наблюдението на работната сила на
Националния статистически институт (НСИ).

Безработицата по дни – история за два локдауна
Сравнението на дневната динамика на
услугите им. Направено е и допускането, че
безработицата през 2019 и 2020 г. позволява
2019 г. следва обичаен годишен цикъл на
да се оцени прецизно влиянието на кризата и
безработица, на фона на който можем да
въвеждането на ограничителните мерки
анализираме аномалиите на 2020 г., но с
върху пазара на труда. Въпреки че
уточнението, че в предходната година се
регистрациите в бюрата по труда не покриват
отчитат рекордно ниска безработица и висока
цялата загуба на работни места, почти всички
заетост.
загубили работата си се възползват от
Графика 1: Дневна динамика на броя регистрирани безработни в бюрата по труда, 2019 и 2020 г.
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Динамиката през 2019 г. демонстрира
сезонното изменение на безработицата в
страната. Тя е най-ниска през летните месеци,
когато стопанската активност в туризма и
земеделието е висока, и нараства през
есента, когато тяхната дейност затихва, а
фирмите
най-често
преструктурират
дейността си. За отбелязване е, че през поголямата част от 2019 г. броят на
регистрираните безработни общо за страната
е под 200 хил. души.
Първите два и половина месеца на 2020 г.
следват същата тази динамика с пик на

безработицата към края на януари, следван от
плато през февруари и постепенен спад. През
този период общият брой на безработните е
малко по-нисък в сравнение с предишната
година, което от своя страна означава, че
преди началото на кризата положителната
тенденция на пазара на труда продължава.
Най-видимо е влиянието на първите
ограничителни мерки, действащи в периода
между 13 март и 1 юни, когато броят
регистрирани
безработни
за
кратко
надхвърля 300 хиляди души, при под 200
хиляди в началото на март.

Фактори за ръста на безработицата
Този рязък ръст е следствие от комбинацията
на няколко фактора. На първо място,
ограничителните мерки – затварянето на
заведения, прекъсването на транспортни
връзки, контролно-пропускателните пунктове
между големите градове, които доведоха до
спиране
на
дейността
на
редица
предприятия, включително в индустрията.
Това доведе до рязко покачване на броя на
безработните лица и опашки пред бюрата по
труда в страната. Само в първите две седмици
на април броят на новорегистрираните
безработни е съответно 25 631 души (30 март
– 5 април) и 31 499 (6-12 април).
Вторият фактор е рязкото повишаване на
икономическата несигурност. На този етап
нито фирмите, нито правителствата в целия
свят имаха яснота какви ще са измеренията на
кризата и дали ще се наложат по-строги
ограничения. Заедно с това, в първия месец
бизнес
и
домакинства
реагираха
свръхпредпазливо, допускайки предстояща
изключително дълбока криза без все още
действащи мерки за държавна подкрепа и
при труден за оценяване риск в паричната и
кредитната система. Тези реакции бяха почти
идентични както в повечето европейски
икономики, така и в България. Това се отрази

в по-ниско потребление, спиране на
производства и в отлагане на инвестиционни
решения – и като логично следствие, в
сериозно охлаждане в създаването на нови
работни места. Поне два пъти по-нисък е
броят на постъпилите на работа от бюрата по
труда по време на тежките карантинни мерки
– в рамките на 2-3 хил. постъпили на работа
на седмична база през април и декември
2020 г.
Третият е забавянето на правителствените
мерки в подкрепа на заетостта –
формулирането им отне седмици, а масовото
им възприемане от бизнеса започна чак към
края на пролетта. Популярната мярка „60 на
40“ смени няколко пъти своя формат, но в
крайна сметка заработи по-ефективно след
първата вълна към бюрата на труда в
началото на април. В първите седмици на
мярката
най-активни
бяха
временно
затворените заводи от автомобилната
индустрия. През втората половина на
годината профилът на компаниите, които
получават най-много по мярката „60 на 40“ се
промени,
като
много
от
големите
предприятия в базови индустрии се
възползваха.

Институт за пазарна икономика 2021 г.
Развитието на тези фактори обяснява и
причината, поради която въвеждането на
втората вълна ограничителни мерки в края на
ноември не води до сходен ръст на
безработните – пик има, но много по-слаб,
въпреки че засегнатите отрасли са почти
същите. Пикът на новорегистрираните

безработни по време на втория локдаун е в
началото на декември 2020 г. (30 ноември – 5
декември) и на януари 2021 г. (4-10 януари),
когато са регистрирани съответно 14 257 и 15
731 нови безработни в бюрата по труда. На
седмична база това е два пъти под върховите
стойности от началото на април 2020 г.

Ударът по работните места не се изчерпва с нивото на безработица
Детайлната статистика на Агенцията по
заетостта (АЗ) позволява да се проследи
развитието на кризата през 2020 г. От
началото на извънредното положение АЗ
подава седмични данни към Националния
статистически институт (НСИ), които са
публично достъпни на страницата на НСИ.
Агенцията обаче изготвя и дневни данни –
налични към 15-то число на всеки месец,
които бяха предоставени на екипа на ИПИ и
позволяват детайлно да се следи развитието
на безработицата в страната и по региони, в
т.ч. на областно и общинско ниво. Тези данни
обаче имат своите особености.

Вторият ключов момент е свързан с нивото на
безработица. Официално регистрираните
безработни получават обезщетение за
определен период – често 6 или 8 месеца,
след което губят паричните стимули да
поддържат своята регистрация в бюрото по
труда. Това означава, че част от изгубилите
своята работа през март/април 2020 г. вече
може да са отпаднали от регистрация –
съответно да е по-нисък коефициента на
безработица, без реално да са намери работа,
а защото им е изтекло обезщетението към
края на годината. Това се потвърждава от
данните на АЗ за изходящия поток.

На първо място е важно да се каже, че
новорегистрираните безработни в бюрата по
труда в общия случай отчитат реалния удар
върху пазара на труда. Достъпът до
обезщетения за безработица е силен стимул
за всеки загубил своята работа да се
регистрира надлежно в бюрото по труда.
Разбира се, тук не влизат тези, които са в
сивия сектор и съответно нямат достъп до
обезщетение – при тях може да има скрит
ръст на безработицата, който не се отчита от
АЗ. Не влизат и работниците, които са пратени
в дълъг неплатен отпуск – това се случваше
през първия локдаун, и които реално
(временно) са изгубили своя трудов доход,
без това да се види в статистиката на АЗ.
Въпреки тези съображения обаче, считаме, че
данните за новорегистрираните безработни
на АЗ са добър показател за проследяване на
кризата.

Докато в началото на летния сезон посериозна част от изходящия поток от бюрата
по труда се дължи на постъпилите на работа,
то през последните месеци на годината се
наблюдава ръст на отпадналите от
регистрация. През ноември например, над
половината от изходящия поток се дължи на
отпадналите от регистрация, а не на
постъпилите на работа. Това означава, че
макар броят на официално безработните да
спада, част от загубените работни места не са
възстановени и съответно броят на
загубилите трудов доход през годината е
повече от ръста на безработните. Точна
оценка обаче е трудно да се направи, защото
АЗ не следи дали лице, отпаднало от
регистрация, все пак е намерило работа след
два или три месеца – част от отпадналите
остават без работа, част се връщат в заетост,
но без това да се отразява в регистрите на АЗ.
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Към края на декември 2020 г. броят на
регистрираните в бюрата по труда безработни
е с над 25 хил. души над нивото от началото
на 2019 г. В същото време обаче данните за
броя на наетите лица на НСИ показват посериозен удар.

В този доклад, като допълнение към данните
на АЗ, са разгледани и данните на НСИ за
наети и заети лица, както и за неактивните,
като по този начин се стремим да представим
пълната картина на промените на пазара на
труда през 2020 г.

Ограниченията и областните пазари на труда
За да оценим цялостния ефект и трайните
„поражения“ от ситуацията на пазара на труда
до момента, ще разгледаме и данните през
декември 2020 г. (последните налични) в
сравнение с данните за декември 2019 г. (на
прага на пандемията). Данните за цялата една
година и проследяването на ситуацията в
началото и края на този период чертаят
отраженията на кризата върху местните
пазари на труда и техните различия.

292 или 13% (25 577 лица) повече от декември
2019 година.
Регистрираните безработни само през месец
декември пък са нараснали с над 36% – от 25
355 през декември 2019 г. до 34 518 през
декември
2020
година.
Влошената
траектория на пазара на труда през
последната година обаче се изразява в ниския
ръст на постъпилите на работа – едва 8% силно изоставащ от увеличението на броя на
безработните. Това повишава броя на
безработните за едно работно място (с близо
един), както и равнището на безработица (с
близо 1 пр.п.).

Данните на Агенцията по заетостта показват,
че регистрираните безработни лица в бюрата
по труда през декември 2020 година са 220

Графика 2: Регистрирани и постъпили на работа безработни през 2020 г. по месеци, брой
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Постъпили на работа безр. през месеца

Голяма промяна идва и при отпадналите от
регистрация през месеца. Увеличението за
една година е 137% - от 8 784 души през
декември 2019 г. до 20 811 души през 2020
година. Причините за това могат да се търсят
както в големия брой на регистрираните

безработни през пролетта, които при
продължително затворени бизнеси в
определени браншове не са намерили работа
и в края на годината изтичат сроковете за
получаване на обезщетение.

Таблица 1: Динамика на основни показатели на пазара на труда между декември 2019 и
декември 2020 г.
Показатели
Източник: АЗ

Регистрирани безработни - общо

декември
2019 г.

декември
2020 г.

Промяна

194 715

220 292

+ 13%

Регистрирани безработни през месеца

25 355

34 518

+ 36%

Постъпили на работа безработни през месеца

11 324

12 253

+ 8%

Отпаднали от регистрация през месеца

8 784

20 811

+ 137%

Брой безработни за едно работно място

7,86

8,76

+ 0,89 броя

Равнище на безработица (%)

5,93

6,71

+ 0,78 пр.п.

Източник: Агенция по заетостта
Промяната на безработицата силно се
различава на местно ниво. В осем области в
страната равнището на безработица е дори
по-ниско спрямо същия месец предходната
година. Най-много е намаляла безработица в
областите Силистра (-1,6 пр.п.), Търговище (1,2 пр.п.), Кърджали (-1,1 пр.п.), Разград (-0,6
пр.п.). Същевременно най-голям е ръстът на
безработицата в областите Габрово (1,7 пр.п.),

Бургас (1,6 пр.п.), Благоевград и Варна (1,4
пр.п). По-подобен начин изглежда и
промяната в броя на безработните. Те
намаляват в областите Силистра (с 20%),
Кърджали (с 16%), Търговище (с 14%) и
Разград (с 11%). Същевременно най-голям е
ръстът на безработните в столицата (75%),
Габрово (56%), Варна (30%), Стара Загора
(29%) и Пловдив (25%).
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Графика 3: Промяна в равнището на безработица между декември 2019 - декември 2020 г., пр.п.

Източник: Агенция по заетостта, собствени изчисления
Сравняването на данните за броя на
регистрираните безработни с различни
икономически показатели показва ясно
правопропорционална зависимост. Така
например се вижда връзка между промяната
на регистрираните безработни и брутния
вътрешен продукт на човек от населението по
области, както и към коефициентите на
заетост. От една страна са столицата и
Габрово със сравнително висок БВП на човек,
висока заетост и чувствително повишаване на
регистрираните безработни. От другата
страната са областите Силистра, Разград,
Кърджали и Търговище със сравнително

нисък БВП, ниска заетост и намаляване на
регистрираните безработни през декември
2020 г. спрямо година по-рано. Струва си да се
проследи и влиянието на двете вълни на
ограничителни мерки, най-вече за да се
оцени дали има региони, където има разлики
във въздействието им. Тук се спираме на
данните за новорегистрираните безработни
по области. Тъй като към момента на
изготвяне на настоящия анализ, първите
мерки са с по-голяма продължителност от
настоящите, за сравнимост вземаме само
първите осем седмици от тях.
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Графика 4: Новорегистрирани безработни в първите осем седмици след въвеждането на
ограничителни мерки през пролетта и есента на 2020 г. по области, брой души
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Източник: Агенция по заетостта, собствени изчисления
Има само една област, в която новите
безработни през есента са повече, отколкото
през пролетта – Кърджали, но във Видин,
Силистра, Монтана, Търговище и Смолян
разликите са минимални. Ако сравняваме
седмица по седмица обаче, в областите
Видин, Кърджали, Монтана, Разград,
Силистра, Смолян и Шумен има рекордни
седмици в самото начало на 2021 година,
през които новите безработни са повече от
най-пиковите седмици на пролетните
ограничения. Това от своя страна създава
риск от допълнително забавяне на

възстановяването на пазарите на труда в тези
поначало икономически по-слаби области.
Нарастването на безработните в хода на
втората вълна ограничения поставят под
въпрос и ефективността на мерките за
подкрепа на заетостта в по-слабо развитие
области.
Във водещите регионални икономики
есенният поток към бюрата по труда след
въвеждането на ограничителните мерки е
значително по-слаб, отколкото пролетния.
Въпреки че номинално и в тази ситуация
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ръстът е най-значителен в столицата, Варна,
Пловдив и Бургас, това са и областите, които
имат най-голям потенциал за бързо
възстановяване
с
връщането
към
икономически растеж. Сред петте области с

най-голям ръст на безработицата обаче се
нарежда и Благоевград, която – както ще
видим и в динамиката на заетостта, наетите и
заплатите – се очертава да среща все поголеми проблеми на пазара на труда.

Профил на новата безработица
Кризата доведе със себе си и значителни
промени в профила на безработните,

благодарение на неравномерното ѝ влияние
върху отделните икономически дейности.

По възраст
При хората до 24 години се наблюдава
увеличаване на безработните с 6%, а при тези
до 29 г. – с 4%. Интересно е обстоятелството,
че в 13 области безработните младежи
намаляват в рамките на годината, но ръстът
на национално ниво е следствие от
повишенията в най-големите области, найвече в столицата, където безработните сред

лицата до 24 г. нарастват от 369 до 623 или с
69%, а сред лицата до 29 г. – от 1365 до 1931
или с 41%. Спадът в някои области може да се
обясни и с отпадане от безработица към
неактивност, тъй като младежите с по-кратка
трудова история имат право на помощи за
безработица за по-кратък период.
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Графика 5: Промяна в броя на регистрираните безработни до 29 г. (%): Декември 2019 г. декември 2020 г.

Източник: Агенция по заетостта

По образование
Разлики се виждат и по отношение на
характеристиките
на
регистрираните
безработни. През декември 2020 г. спрямо
година по-рано се наблюдава повишаване на

дела на безработните с висше и със средно
образование и свиване на дела на
безработните с основно и по-ниско
образование.
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Графика 6: Дял на регистрираните безработни по образование, %,
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Източник: Агенция по заетостта
Във всички области броят на регистрираните
безработни с висше образование нараства, в
половината нараства броят на хората с
основно и по-ниско образование, а във 1/5 –
на хората със средно образование. Отново се
вижда връзка на регистрираните по степен на

образование и развитието на икономиката и
местните пазари на труда. Единствените
области, в броят на регистрираните
безработни
със
средно
образование
намалява са Търговище, Кърджали, Силистра,
Разград, Враца и Видин.

По пол
Въпреки че в нито една област няма спад на
безработните
жени,
увеличението
в
отделните области се характеризира с много
големи. Докато Враца и Ловеч няма почти

никакъв ръст, то в Габрово броят им е
нараснал с 51%, в Бургас – с 48%, в столицата
- с 42%. И тук ръстът е по-осезаем в областите
с по-динамични пазари на труда.

Графика 7: Изменение в броя безработни жени между декември 2019 и декември 2020 г., %
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Ограниченията и общинските пазари на труда
Влиянието на кризата върху пазара на труда
на местно ниво далеч не е равномерно,
заради различните профили и ключови
отрасли в местните икономики. Въпреки че

ръстът
на
безработицата
е
почти
повсеместен, той засяга непропорционално
общините, където туризмът е водещ фактор
за обяснение на различията.

Карта 1: Изменение на коефициента на безработица между февруари и май 2020 г., пр.п.

Източник: Агенция по заетостта, собствени изчисления
Значителна
негативна
динамика
на
коефициента на безработица се наблюдава
най-вече в общини, чиято икономика до
голяма степен зависи от туристическия
отрасъл. Между февруари и май найголемият ръст на безработицата – цели 13,1
процентни пункта се отчита в Банско, следван
от Разлог, с 12,5 пр.п. По-слаб, но все пак
значителен е ударът върху Хисаря (9,1 пр.п.),
Велинград, Павел Баня (6,6 пр.п.), както и
Сандански (6,5 пр.п.). Тази динамика е до
голяма степен обяснима, тъй като забраните
за пътуване и затварянето на заведенията
практически блокираха основната дейност в
тези общини и съответно прекъснаха
източниците на приходи на местния бизнес.
Най-тежко ударената община Банско беше и в
условия на тотална карантина в края на март.
Част от тази динамика обаче може да се

отдаде и на края на зимния туристически
сезон, което също свива дейността на много
хотели и ресторанти в тези общини. Обратно,
има 52 общини, в които ръстът на
безработицата между февруари и май е под 1
пр.п., а в 28 от тях дори има спад, но повечето
от тях са с ниска икономическа активност и
много висока безработица преди началото на
кризисния период. Въпреки големия скок в
абсолютно
изражение,
ръстът
на
безработицата в София е едва с 2,6 пр.п., във
Варна – с 3 пр.п., в Пловдив - с 3,1 пр.п.
Бързото възстановяване на пазара на труда
след отпадането на голяма част от
ограниченията пък е видимо при сравнението
на динамиката в периода между февруари и
август, когато е и пикът на сезона по морето.

Карта 2: Изменение на коефициента на безработица между февруари и август 2020 г., пр.п.

Източник: Агенция по заетостта, собствени изчисления
Туристическият сезон, макар и почти без
чужденци, успява да намали безработицата в
повечето морски общини, а чувствително
подобрение има и в земеделските райони на
Северна
България.
Видимо
обаче
възстановяването се бави в индустриалните
региони на страната – както в София-област,
така и в ареала около Пловдив, Казанлък и
Габрово. Като цяло почти половината общини
в страната към края на август са с по-нисък
коефициент на безработица в сравнение с
края на февруари, а при останалите ръстът не
е особено значителен, но забавеното
възстановяване в големите общини (+2 пункта
в София, +1,7 пункта в Пловдив, +0,9 пункта
във Варна) тласка нагоре безработицата в
страната
като
цяло.
Най-големите

подобрения в рамките на половин година
след началото на кризата са в малки
земеделски общини - Крушари (-8,1 пункта),
Грамада (-7,9 пункта), Макреш (-7,9 пункта), а
най-сериозните влошавания – в планинските
курорти – Банско (+ 7,8 пункта), Разлог (+7,1
пункта) и в близките до индустриални
центрове
малки
общини,
например
Николаево (+20 пункта), Твърдица (+7,2
пункта).
Накрая, струва си да обърнем внимание и на
годишна динамика между 2019 и 2020 г. За
тази цел ползваме изменението на
безработицата между края на месец
декември 2019 и 2020 г.
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Карта 3: Изменение на коефициента на безработица между декември 2019 г. и декември 2020 г.,
пр.п.

Източник: Агенция по заетостта, собствени изчисления
В рамките на годината повечето общини вече
попадат в диапазона между -2 и +2 процентни
пункта разлика – броят им е 181, което
означава че са малко тези, в които има много
голям срив или подобрение. Най-добре се
представят отново изолирани, предимно
земеделски общини като Макреш (-13,2 п.р. –
от 118 до 76 регистрирани безработни),
Върбица (-6,8 пр.п. – от 761 до 549
регистрираи безработни) и Грамада (-6,7 пр.п.
– от 142 до 108 регистрирани безработни).

Несебър (+5,3 пр.п.). Доколкото зимният
туризъм в началото на 2021 г. е силно свит на
фона на ограниченията в голяма част от
Европа, а и туристическите потоци найвероятно няма да се възстановяват до
предкризисните си равнища още няколко
години, възстановяването на пазара на труда
в общините, където хотелите и ресторантите
формират голям дял от местната икономика
ще е чувствително по-бавно от това на
останалите.

Прави впечатление, че повечето общини,
където безработицата спада в хода на цялата
2020 г. са в Северна България, където често
влиянието на макроикономическите процеси
се усеща значително по-късно; на фона на
бързото възстановяване след третото
тримесечие на 2020 г. обаче там до
значителен срив на пазара на труда може и да
не се стигне.

Другият повод за притеснение е оформянето
на
зони
с
чувствително
по-висока
безработица в индустриалните клъстъри
около големите градове – най-вече край
Пловдив, но и около София, Стара Загора,
Варна. Възстановяването там обаче е
свързано пряко с икономическата динамика
на основните търговски партньори на
българската преработваща промишленост,
най-вече в Западна Европа, а в средносрочен
план – с активизирането на нови
инвестиционни проекти и създаването на
работни места в тях.

Най-голям ръст на безработицата на годишна
база се наблюдава най-вече в туристически
общини Банско (+6,4 пр.п.), Разлог (+5,9 пр.п.),

Динамика на заетостта
Разгледаната динамика на безработицата
представя само половината промени на
пазара на труда в хода на кризата. Напълно
възможно е да има спад на заетостта, който
да не е съпроводен с повишаване на
регистрациите в бюрата по труда, а

загубилите работата си директно да отидат в
групата на неактивните. По тази причина
представяме и разликата в коефициента на
заетост в областите през второто и третото
тримесечие на 2019 и 2020 г.

Графика 8: Изменение в коефициента на заетост на населението между 15 и 64-годишна възраст
между второто и третото тримесечие на 2019 и 2020 г. по области и по пол, пр.п.
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Както видяхме, ограничителните мерки през
пролетта на 2020 г. имаха моменталното
въздействие върху броя на регистрираните
безработни. По тази причина имаме всички
основания да очакваме, че между второто
тримесечие на 2019 и 2020 г. ще
наблюдаваме и значителен спад на заетостта.
Това е вярно за двадесет от областите в
страната, а въпреки рязкото влошаване на
макроикономическите условия в Монтана,
Ямбол, Разград, София (област), Видин и
Смолян се наблюдава лек ръст на заетостта на
годишна база, а във Варна няма промяна.
Трябва да отбележим, че областите, където
има ръст на заетостта в рамките на първото
тримесечие на 2020 г. поначало са сред тези с
най-слаби показатели на пазара на труда, и
съответно са по-слабо засегнати от общите
икономически
тенденции.
Част
от
обяснението за тези изменения може и да е
завръщането на българи от чужбина в
началото на кризата, потърсили работа
обратно в България.
Най-големият спад в заетостта на годишна
база през второто тримесечие е в област
Враца, с цели 11,4 пункта, следвана от Бургас
с 9,2 пункта. Динамиката не винаги е

еднозначна при двата пола обаче – има
области, при които расте заетостта при
мъжете, но се наблюдава спад при жените
(Ловеч, Разград, Видин), а обратното е вярно
за Варна.
Спадът през третото тримесечие в повечето
области е по-слаб, като най-зле се представя
Благоевград (-6,5 процентни пункта на
годишна база), а заетостта се свива на
годишна база в още 19 области. За това
спомагат както отпускането на немалка част
от
ограничителните
мерки,
така
и
активизирането на мерките за субсидиране
на заетостта, най-вече схемата „60 на 40“.
Докато през по-голямата част на първото
тримесечие мерките бяха на етап обсъждане
и прецизиране, а бизнесът не беше особено
уверен каква подкрепа ще получи, то през
второто заявките за подкрепа на заетостта се
увеличиха значително.
Динамиката на заетостта до голяма степен
подкрепя извода, че пазарът на труда в
повечето области успява да се задържи
относително стабилен на фона на настъпилата
икономическа криза.

Тенденции в броя на наетите
Промяната в броя на наетите лица на годишна
база обаче представя по-различна картина.
Тук разглеждаме месеците май и септември –
първият е месецът с най-висока безработица
през 2020 г., вторият понеже е последният, за
който са достъпни данни към момента на
финализиране на настоящото изследване.
Има видими разлики в данните за заетостта и
тези за наетите, които се обясняват с
различните източници на данните – докато
заетостта се извежда от Наблюдението на
работната сила (НРС), данните за наетите
лица са част от наблюдението на
предприятията. Ако трябва да избираме кои

данни
по-точно
описват
моментното
състояние, това е броят на наетите, дори само
заради отдалечеността от последното
преброяване на населението, върху което е
основана извадката на LFS.
Няма нито една област, в която броят на
наетите през май 2020 г. да е бил по-висок от
този през същия месец на 2019 г. Най-слабо са
засегнати Перник (-274 наети на годишна
база) и Ямбол (-343 наети), но част от
обяснението
за
това
вероятно
е
обстоятелството, че немалка част от
работната им сила е заета в съседни области.
Най-големият номинален спад е в
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икономически най-силните области – София,
Варна и Бургас губят по почти 20 хиляди
работни места, Пловдив – почти 15 хиляди, а
в повечето области спадът е между хиляда и
три хиляди работни места. Повод за
притеснение е обаче нареждането на
Благоевград сред областите с най-голяма
загуба
на
наети,
предвид
слабото

представяне на пазара на труда на областта
още преди началото на кризата. По всичко
личи, че в непосредствено бъдеще там ще
има още по-значителни проблеми - за
разлика от повечето останали области през
втората половина на годината почти не се
наблюдава отчетливо възстановяване на броя
на наетите.

Графика 9: Промяна в броя на наетите по области между май и септември 2019 и 2020 г. на
годишна база, брой наети
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След отпускането на мерките има почти
повсеместно възстановяване на броя на
наетите, а три области – Шумен, Плевен и
Силистра – дори отбелязват ръст на годишна
база през септември (важно е да отбележим,
че тук сравняваме отделните области спрямо
същия месец на предишната година, а не
спрямо „дъното“ през пролетта на 2020 г.).
Сериозни спадове има при водещите
икономически центрове, като столицата
остава с 12,3 хиляди наети по-малко спрямо
същия месец предишната година, Варна – с
9,4 хиляди, а Бургас със 7,6 хиляди души.
Пловдив също е интересен случай, като
изглежда, че фокусът на областта върху

преработващата промишленост означава
чувствително по-малка загуба на работни
места в сравнение с тези, където туризмът е
сред важните отрасли. Повод за притеснение
са обаче областите, където загубата на наети
на годишна база остава стабилна между май
и септември, въпреки подобряването на
макросредата и мерките – такива са Разград,
Сливен, София (област) и Пазарджик. Имаме
всички
основания
да
смятаме,
че
възстановяването на пазара на труда в след
кризисната ситуация в тях ще е значително побавно, отколкото в останалите, тъй като видно
трудовите им пазари не реагират на
подобряването на условията.

Ръст на неактивните
Обяснение за част от разликите в динамиката
на безработицата и заетостта може да бъде
намерена в повишаването на броя на
неактивните лица. Данните на НСИ не
позволяват тази динамика да бъде
проследена на областно ниво, а само на
равнище район за планиране, но и в този
вариант са достатъчно показателни. Общият
ръст на неактивните през второто тримесечие
на 2020 г. спрямо същото тримесечие на 2019
г. е почти 80 хиляди души във възрастовата
група 15-64 години, като за него спомагат
както ограниченията, така и връщането на
българи от чужбина, които не са потърсили
непременно заетост и не са се регистрирали в
бюрата по труда. За третото тримесечие
ръстът е по-скромен – 30 хиляди души. Поголямата част от новите неактивни са от
Югозападния и Южния централен регион –
икономически най-активните части на

страната. Обратно, в Северозападния регион
броят на неактивните постепенно намалява, с
лек ръст в през второто тримесечие. Прави
впечатление, че и в трите тримесечия на 2020
г. за които има достъпни данни, броят на
хората в активна възраст извън работната
сила в Югоизточния регион расте с
относително равномерни темпове. Тъй като в
тази част на страната е съсредоточена голяма
част от морския туризъм, то увеличението на
неактивните най-вероятно е следствие от
слабия туристически сезон и свитото търсене
на работна ръка от страна на хотелите,
ресторантите и свързаните с тях бизнеси.
Доколкото прогнозите за развитието на
туризма през следващите няколко години са
неблагоприятни, то имаме всички основания
да очакваме и по-дългосрочно запазване на
повишените нива на изпадане от работната
сила в тези региони на страната.

Графика 10: Изменение в броя на лицата извън работната сила на възраст 15-64 години между
първите три тримесечия на 2019 и 2020 г., хиляди души
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Повишение на заплатите
Заплатите на наетите реагират по-бавно на
никакво изменение – Перник и Силистра
кризата, най-вече тъй като работодателите са
запазват почти едно и също равнище на
по-склонни да задържат нивото на заплатите
средното възнаграждение през третото
на работниците, които са запазили, отколкото
тримесечие на 2019 и 2020 година. В хода на
директно да ги намаляват. По тази причина се
кризата има и пренареждане на опашката на
спираме само на третото тримесечие на 2020
класирането – докато през изминалото
г. Няма нито една област, в която заплатите
десетилетие Видин неизбежно държеше
през 2020 г. да са по-ниски от тези в
последното място, през третото тримесечие
предходната година. По-значителен е ръстът
на 2020 г. там вече остава Благоевград.
в областите, където базата е по-ниска – 17%
Изоставането в заплатите в областта
във Видин, 16% в Кърджали, по 14% в
потвърждава извода, че там и в бъдеще ще
Монтана, Пазарджик, Хасково и Кюстендил.
има значително проблеми на пазара на труда,
Въпреки относително бързия ръст шест
оттам – в доходите на домакинствата и
области остават със средна брутна месечна
бедността.
заплата под 1000 лева. В две пък няма почти
Графика 11: Средна брутна месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение
през третото тримесечие по области, 2019 и 2020 г., лева/месец
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Трябва да се има предвид, че ръстът на
заплатите в почти всички области не е
непременно обвързан и с повишаване на
доходите. Въпреки че опитът от предишни
кризи сочи, че равнищата на доходите на
домакинствата се задържат въпреки спада на
заетостта и ръста на безработицата, имаме
основания да очакваме най-малко забавяне

на предкризисния ръст. В първите три
тримесечия на 2020 г. в следствие на
влошаването на условията на пазара на труда
има лек спад на дела на доходите от заплати
и ръст на дела на пенсиите, което от своя
страна означава, че ръстът на заплатите ще
има по-слабо отражение върху крайната
структура на доходите на домакинствата.

Основни наблюдения и изводи
 Динамиката на безработицата през 2020 г. следва отблизо въвеждането и отхлабването на
ограничителни мерки в България, като и пролетният, и есенният „локдаун“ са последвани
от рязко увеличаване на новите регистрации в бюрата по труда;
 Пикът на безработицата през пролетта обръща обичайния годишен цикъл и тя достига найвисоките си стойности в началото на летния туристически сезон;
 Първият пик засяга най-тежко общините, за които е ключов зимният и спа туризъм, като
чувствителна динамика има и в по-силните местни икономики. Летният туристически сезон,
съчетан със свиването на обхвата на ограничителните мерки от своя страна води до бърз
спад в броя на регистрираните безработни до началото на втората вълна ограничения;
 Коефициентът на безработица към декември 2020 г. в повечето общини се различава от
отчетения през декември 2019 г. с до 2 процентни пункта;
 Единствено в Кърджали ръстът на безработните във втория „локдаун“ е по-висок, отколкото
в първия. Има отделни седмици обаче, в които редица области - Видин, Кърджали,
Монтана, Разград, Силистра, Смолян и Шумен регистрират рекорден наплив към бюрата по
труда;
 Броят на регистрираните безработни младежи до 29-годишна възраст расте най-бързо във
водещите регионални икономики – София (столица), Габрово, Варна, Бургас;
 В рамките на 2020 г. се наблюдава повишение на безработните с висше образование, и
значителен спад на тези с основно и по-ниско;
 Неравномерен е и ръстът на безработицата при жените – докато в Бургас и Габрово той
достига около 50% в рамките на годината, то във Враца и Ловеч отсъства;
 През второто тримесечие се наблюдава повсеместен спад на заетостта; през третото обаче
Монтана, Ямбол, Разград, София (област), Видин и Смолян бележат ръст на годишна база;
 Спадове има и в броя на наетите, най-чувствителен в столицата, Варна, Бургас, Пловдив.
Шумен е единствената област, в която има леко повишение;
 Във всички региони за планиране, освен в Северозападния, се наблюдава ръст на лицата
извън работната сила. Най-чувствително повишение на неактивните има в Югозападния и
Южния централен регион;
 Всички области отбелязват повишение на заплатите на наетите, въпреки кризата. Най-слабо
е то в Силистра и Перник;
 Благоевград е областта, която изпитва най-сериозни затруднения на пазара на труда в хода
на кризата. Съдейки по останалите ѝ макроикономически показатели, има основания да
смятаме, че там негативните последствия ще са по-продължителни.

