 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: Потребността от кадри в образованието, здравеопазването и социалните дейности ще се увеличава Работещите в сектора на
образованието ще се увеличат с 30 700 до 2032 година. Същата тенденция се очертава в хуманното здравеопазване, където през следващото
десетилетие се очаква да се разкрият около 12 800 работни места. Ще се засилва и търсенето на специалисти по социални дейности. Това са
част от изводите в средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България до 2032 година, разработени от
изследователски екип по проект на Министерството на труда и социалната политика, финансиран по оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“. В бъдеще ще се засилва потребността от работници със средно професионално образование. В същото време на
пазара на труда има излишък от кадри с висше образование, каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при
откриването на конференцията за представянето на резултатите от проучванията.
Той представи тенденциите за търсене на работна сила в
различните икономическите сектори и професии. Данните показват, че през следващите години ще се увеличат заетите в преработващата
промишленост. През 2032 г. най-голяма заетост се прогнозира при професиите продавачи в магазини (близо 163 000), административни
специалисти (121 000), водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси (около 105 000), работници в преработващата промишленост (93
000) и работници в добивната промишленост и строителството (74 000). За вземането на адекватни управленски решения в областта на
пазара на труда е от значение да се отчитат тенденциите в развитието на населението, работната сила и броя на заетите, а прогнозите
показват, че те ще намаляват. Тази тенденция изисква по-ефективно използване и повишаване на квалификацията на заетите.
Министерството на труда и социалната политика ще продължи да полага усилия за осигуряването на повече работни места, качествено
обучение и по-висок жизнен стандарт, каза министър Петков. Представените по време на конференцията прогнози показват търсенето и
предлагането на труд в средносрочен план до 2022 г. и в дългосрочен до 2032 г. по 120 професии, 35 икономически дейности във всички 28
области. Докладът ще се използва от институциите и социалните партньори за определяне на политиките и преодоляване на дисбалансите
на пазара на труда. Средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България 2008 – 2032 г. EN ISO 9001:2015
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