
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА 

В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА 

 

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и 

повече навършени години в област Ямбол е 45.9 хил., от които 25.4 хил. са мъже, а 

20.5 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на 

заетите лица намалява с 15.3%, а спрямо същото тримесечие на предходната година - 

с 11.7%. 

Коефициентът на заетост в област Ямбол през първото тримесечие на 2018 г. 

е 45.0% (при 51.5% за страната), съответно 51.1% за мъжете и 39.2% за жените. В 

сравнение с първото тримесечие на 2018 г. този коефициент е по-нисък с 5.1 

процентни пункта, като намалението при мъжете е с 6.2 процентни пункта, а при 

жените с 4.0 процентни пункта. По брой на заетите лица област Ямбол е на двадесет и 

първо място в страната след област Смолан и преди област Търговище, а по 

коефициент на заетост - на двадесето място след област Габрово и преди област Сливен. 

Фиг. 1. Коефициент на заетост по тримесечия 

 

 

През първото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 - 64 

навършени години са 44.7 хил., като 24.7 хил. от тях са мъже, а 20.1 хил. са жени. 

Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява в сравнение с 

четвъртото тримесечие на 2017 г. с 15.3%, а спрямо първото тримесечие на 2017 г. - с 

12.0%. 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени 

години е 60.6%, съответно 64.9% за мъжете и 56.0% за жените. В сравнение с първото 

тримесечие на 2017 г. този коефициент намалява с 6.4 процентни пункта, като 

намалението при мъжете е със 7.0 процентни пункта, а при жените - с 5.8 процентни 

пункта.  

Повече информация за наблюдението на работната сила може да се намери на 

интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Наблюдение на 

работната сила/. 

http://www.nsi.bg/bg/content/3990/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://www.nsi.bg/bg/content/3990/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0


 

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА 

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) 

 

По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите 

лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на март 

2018 г. намаляват с 2.7% спрямо края на декември 2017 г., като достигат до 31.1 хил. 

души. Наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.5% (6.8 хил.), докато в 

частния сектор намаляват с 3.6% (24.2 хиляди). 

В сравнение с март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение в област Ямбол намаляват също с 2.7%, като наетите лица в частния 

сектор намаляват с 3.4%, а тези в обществения сектор с 0.4%. 

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2018 г. е 840 лв., за 

февруари - 839 лв., и за декември - 880 лева. 

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за 

областта нараства спрямо четвърто тримесечие на 2017 г. с 1.9% (до 853 лева). В 

частния сектор средната месечна заплата се увеличава с 5.6% (до 836 лева), докато в 

обществения сектор намалява с 9.4% (до 911 лева). 

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна 

заплата за област Ямбол се увеличава с 9.8%, като в частния сектор увеличението е с 

10.0%, а в обществения - с 8.7% (фиг. 1). 

 

Фиг. 1. Средна месечна работна заплата в област Ямбол  

по сектори и тримесечия  

 

 



По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 

2018 г., област Ямбол е на 13-то място спрямо другите области в страната. Най-висока 

средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 1 456 лв., 

София - 1 074 лв. и Стара Загора - 1 052 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 721 

лв. и Видин - 710 лв. (фиг. 2). 

 

Фиг. 2. Средна месечна работна заплата по области  

през първото тримесечие на 2018 година 

 

 

Повече информация и данни за наетите лица, отработеното време, средствата 

за работна заплата и други разходи за труд, могат да бъдат намерени на интернет 

страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Пазар на труда/. 

 

http://www.nsi.bg/bg/content/3827/%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0

