
Дирекция “Бюро по труда” – Русе 

 

Картина на трудовия пазар за месец декември 2014 година 

в община Русе 

През  декември постъпилите на работа регистрирани безработни от община 

Русе са 189.  

Започналите работа безработни с работническа професия са 56, 

специалистите са 94, а тези без професия-39. От всички устроени на работа 105 

са жени, а 50 са младежи. На работа са постъпили 64 души с висше 

образование,  4 безработни с увреждания и 15 продължително безработни.  

Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 116 

безработни/ с 42 по-малко отколкото през декември м.г./.   

На първичния трудов пазар са наети 114 души, а по схеми за заетост - 2. 

Общо обявените през декември свободни работни места от работодатели 

на територията на община Русе са 130.  

От частния сектор са 36,8% от обявените свободни работни места на 

първичния трудов пазар. Преобладаващото търсене на персонал е от 

преработващата промишленост, следвано от административните и спомагателни 

дейности и търговията. 

Като най-търсени могат да се посочат следните професии: учител, шивач, 

водач ССМ, общ работник, шофьор товарен автомобил, апаратчик химическо 

поризводство.  

По програми за заетост са обявени 16 свободни работни места /Програма 

Старт на кариерата/. 

Входящият поток безработни през месец декември възлиза на 622 души, а 

изходящият поток от безработни лица се състои от 527 души. 

В края на декември регистрираните безработни в община Русе са 3456 

души. Техният брой е с 94 повече в сравнение с месец ноември, което е 

обичайно за този период на годината. Броят на безработните е с 1085 души по-

малко в сравнение с м.  декември предходната година и с 1267 по-малко в 

сравнение с края на януари 2014г. 

Равнището на безработица в края на декември за община Русе е 4,3%, като 

е с 6,4 пункта под това за страната. /10,7%/. 



По професионален признак регистрираните безработни са: специалисти-

42%, без специалност-31%, с работнически професии-27%.  

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в общината 

преобладават тези със средно образование-53%, хората с висше образование са 

26%, а тези с основно и по-ниско образование-22%. 

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва 

относителният дял на безработните с над 50 години-42%. Делът на 

безработните младежи възлиза на 15%. 

 


