Равнището на безработица във Видин в края на тримесечието е 9,63%
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По време на днешното заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество
във Видин беше представено и актуалното състояние на пазара на труда в региона за
първото тримесечие на 2011 година, предаде репортер на радио “Фокус”- Видин. Към
31 март в Дирекция Бюро по труда-Видин търсещите работа лица са 4053, съобщи
директорът Владимир Георгиев. В сравнение със същия период миналата година се
отчитат 780 лица по-малко. Равнището на безработицата в края на тримесечието е
9,63%, което е с 1,8% по-малко от периода миналата година. Отчита се още, че нивото
на безработица остава малко по-високо от стойностите за страната, но регион Видин е
със 4,35% по-ниска нивото на безработицата в Монтана. Първото тримесечие на
годината в Бюрото по труда са регистрирани нови 1400 търсещи работа лица. Има
освободени от националната програма „От социални помощи към осигуряване на
заетост” 237 лица, има и други, освободени от програмите за заетост със срок от 6 до 12
месеца. Голяма е бройката на лицата, освободени от сферата на икономиката, заяви
Георгиев. Тези лица са 603, които са регистрирани в Бюрото по труда. Регистрирани
още са лица, работили в сферата на сивата икономика- 287 човека. Младите безработни
хора до 29 г, регистрирани също като безработни са 57. За отчетния период отпаднали
от регистрация са 1530 лица , а започналите работа по ОСПОС са 59 лица, като лични
асистенти са назначени 10 лица. По различните регионални програми са започнали
работа 20 лица. Свободните работни места са 370, или това е 31,44% от разчета за
годината, или се отчита, че близо 1/3 от разчетените бройки са изпълнени само за
първото тримесечие на годината. Устроените на работа на първичния пазар на труда
са 326 лица за тримесечието. Общо за област Видин регистрираните безработни лица
за периода са над 7300 лица. радио "Фокус" - Видин Видин.
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