АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

РАЗШИРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
ЗА ЗАЕТОСТ

30 май 2019 г., Боровец

БЕЗРАБОТИЦА и ПАЗАР НА ТРУДА

Безработни лица

Равнище на безработица
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Данните от Административната статистика на
Агенция по заетостта отчитат подобрение на
основните показатели на пазара на труда през
първото тримесечие на 2019 г. Сравнението с
година по-рано показва:

➢ Намаление от 17.7% в средномесечния брой
регистрираните безработни лица в бюрата по
труда;
➢Намаление от 0.8 пр. пункта в равнището на
безработица за страната.
➢Безработните и равнището на безработица
намаляват на територията на цялата страна,
като в 18 области равнището остава по-високо
от средното за страната.

КВАЛИФИКАЦИОННА И ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ
БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.
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НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ПРОФЕСИИ ЧРЕЗ БЮРАТА ПО ТРУДА
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СТРУКТУРАТА НА НКПД-2011 ИМА ЧЕТИРИ ЙЕРАРХИЧНИ РАВНИЩА: КЛАС, ПОДКЛАС, ГРУПА И ЕДИНИЧНА ГРУПА, КОИТО СЪВПАДАТ С ЙЕРАРХИЧНИТЕ РАВНИЩА НА ISCO-08.
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Основни констатации от проучване на потребностите от работна сила – 2019 г.

Най-сериозни затруднения
работодателите срещат при намиране
на машинни оператори,
продавачи, програмисти и
строители;
Основната форма на заетост през
следващите 12 месеца ще е на
постоянен договор и пълен
работен ден, което заявяват 8 от 10
работодатели;
Повече от 22 хил. информатици ще
са необходими на българския бизнес
следващите 3 до 5 години, както и
над 52 хиляди специалисти в услуги
към личността.

Само в 10 от 28-те области
има свободна работна сила,
която да покрие нуждите на
работадателите

Търсенето на персонал в
София-град превишава повече
от 5 пъти свободната работна
сила на областта;
В областите Бургас, Смолян и
Пазарджик заявените
потребности от работна сила са
повече от 15% от ИАН, докато
в Монтана, Кюстендил и Ловеч
те са под 5%.

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА
Активната политика на пазара на труда е регулатор на

НПДЗ - Насърчаване на заетостта и подкрепа за

пазара на труда и е неизменен елемент във всеки годишен

развитието на бизнеса чрез програми, мерки и проекти
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НПДЗ 2019 г. – финансов ресурс 73 млн. лв. за
осигуряване на заетост на 16 567 лица и обучение

на 11 483 лица.
През 2019 г. се реализират:


17 национални програми и проекти;



28 регионални програми за заетост и обучение;



27 насърчителни мерки за заетост и обучение по реда на Закона за
насърчаване на заетостта;



и

проекти, съфинансирани от ЕСФ по ОПРЧР

Всички програми, мерки и проекти за заетост предлагат субсидия на
работодатели, наели за определен период (от 3 до 24 месеца) безработни
лица в голямо разнообразие на вид и размер на поемани разходи, срок и
целева група

Благодаря за вниманието!

Информация, относно състоянието и
политиката на пазара на труда,
осъществявана от Агенцията по заетостта се
публикува на официалната страница на
Агенция по заетостта
https://www.az.government.bg/

