 Начало Карта на сайтаКонтакти МИНИСТЕРСТВО Министър Кабинет Главен Секретар Структура Второстепенни разпоредители с
бюджет Държавни предприятия История Кариери Декларации по ЗПКОНПИ ПОЛИТИКИ Труд Заетост Пенсии Работа в чужбина Деца и
семейства Социално включване Социално подпомагане Социални услуги Хора с увреждания Демографска политика Равни възможности
Международна дейност Обществени обсъждания ДОКУМЕНТИ Закони Наредби Правилници Постановления Решения Класификации
Проекти на нормативни актове Стратегии Стратегическо планиране Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията
Програмен бюджет на МТСП и отчети Отчети на Сметната палата СЕБРА Държавни предприятия Други АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури след 01 април 2015 г. Процедури от 1 октомври 2014 г. – 01 април 2015 г.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Въпроси и отговори Често задавани въпроси Митове и факти ПРЕСЦЕНТЪР БЛОГ Архив от дата: . Министър
Петков представи на конференция реалностите и предизвикателствата пред българския пазар на труда В момента имаме исторически ниски
нива на безработица - 6.2% за 2017 г. През миналата година коефициентът на заетост на възрастовата група от 20 до 64 години отбелязва
най-висок темп на нарастване от приемане на страната ни в ЕС през 2007 г. и достига 72.1%, което е само с 0.4 пункта по-ниско от
средноевропейското равнище на заетост. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков в изказването си на
конференцията „Бизнес София 2018 – дигитален хоризонт“, където представи реалностите и предизвикателствата на пазара на труда. Той
допълни, че повишаването на коефициента на заетост се дължи както на намаляване на безработните, така и на увеличаване на
икономически активното население, като целта е нарастването му да продължи до постигането на 75% ниво на заетост, заложено в
стратегия „Европа2020“.
Министър Петков обърна внимание на съществуващите регионални дисбаланси между търсенето и предлагането
като съществена характеристика на нашия пазар на труда. Той даде пример със Северозападния регион, който е с най-високо равнище на
безработица – 11.4%, докато в Югозападния регион безработицата е само 3.3%. В тази връзка Министерството на труда и социалната
политика стартира програма „Работа“, която пилотно започна миналата година в 14 общини от Северозападна България. От 2018 г. тя се
финансира по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, като са заделени 80 млн. лв. В нея вече се включват общини от
цялата страна с квота за работодателите от реалния сектор минимум 40%. „Разчитаме чрез тази програма да се включат голяма част от
безработните лица от региони с висока безработица, те да формират трудови навици, умения и трайно да се установят на пазара на труда“,
каза министърът. Също така усилията са насочени към активиране на значителния брой неактивни лица, които са своеобразен резерв на
пазара на труда. В тази връзка Агенцията по заетостта предлага няколко схеми и вече има определени резултати в тази посока.
В
изказването си министърът засегна и темата за несъответствието на пазара на труда между потребностите на бизнеса и уменията на
работната сила. Той уточни, че разминаването се дължи от една страна на променящата се реалност, на все по-бързо навлизащите
съвременните технологии и цифровизацията и от друга страна - на забавената реакция на предлагането спрямо промененото търсене.
„Усилията ни за решаване на този дисбаланс в дългосрочен план са насочени към настройването на образователната система към новите
потребности на пазара на труда“, каза министър Петков. Министърът обърна внимание и на бързото нарастване на нетрадиционните
форми на заетост, които до голяма степен размиват границата между работодател и работник и поставят остро въпроса за социалната
закрила на работниците, ангажирани в тях. По отношение на това предизвикателство в рамките на социалния диалог с нашите партньори
търсим решение, увери министър Петков. EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната
политика на Република България
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