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ЧЕСТИТА И РАБОТНА
ОБЩИНА

ЗЛАТОГРАД

2021Г. ЗА ВСИЧКИ
РАБОТОДАТЕЛИ И
СОЦИАЛНИ
ПАРТНЬОРИ;
ТЪРСЕНИ ПРОФЕСИИ
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

ОБЩИНА

НЕДЕЛИНО

Нека е честита новата 2021г.
Да бъде здрава, успешна и ползотворна!
Динамиката в търсенето и предлагането на Работна сила през 2020
година бе повлияна значително от ограничителните мерки свързани с
пандемията Covid 19.
Структурата на икономиката в региона е главно от
представители и браншове, които пряко или косвенно бяха и са
засегнати от кризата.
В други региони на страната отделни браншове и дейностти
разшириха дейността си именно поради промяната в търсенето и в
поведението на потребителите, както и възникналите нови
потребности свързани с пандемията.
На основата на по -дългосрочен анализ могат да се откроят
следните направеления в които бизнеса от регеона има потребност от
Работна сила:
•

Най-голямо

остава търсенето в сферата на шивашкото

производство и в двете общини, обслужвани от ДБТ Златоград Златоград и Неделино. Този бранш не беше засегнат от пандемията и
вече няколко години е с най-голямо търсене на пазара в нашия регион.
•

Сериозен

дял

в

търсенето

на

работна

сила

оформят

машинните оператори на метални и каучукови изделия/ машинен
оператор, стругар, настройчик, заварчик/. Работните места са както за
местни фирми, така и за съседни общини и области, които подсигуряват
безплатно ежедневен транспорт и храна.
•

Строителството е с по-малъл, но постоянен дял в търсенето на

работници, въпреки, че през 2020 година наетите в тази сфера са
предимно в субсидирана заетост.

•

През 2020г. сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ беше

най-силно засегнат от Covid-19 кризата. Въпреки, че към

тях се

насочиха и най-много анти-кризисни мерки от страна на държавата, не
можаха да възстановят нормален режим на работа и продължават да
свиват или спират дейност. Предходни периоди този сектор формираше
значителен

дял в търсенето на работна сила. Очакванията са този

сектор да възстанови в пълна степен дейността си.
•

Работните

места

за

специалисти

с

висше

образование-

учители, счетоводители, инженери и др. са малко, основно обявени при
възникнала

необходимост

за

срочен

трудов

договор

или

при

пенсиониране на титуляр, но все пак дават своя принос за местния
трудов пазар.
•

Общините също дава своя принос на пазара на труда,

реализирайки ежегодно проекти за подпомагане на болни и възрастни
хора, наемайки лични асистенти, домашни помощници и социален
патронаж.
•

Сферата на услугите, основно мебелистите имат определена

пазарна ниша , въпреки свиването им по време на кризата.

Екипа на дирекция „Бюро по труда” Златоград
благодари на всички за ползотворното сътрудничество през
изминалата 2020 година с уверението, че и за напред взаимно
ще положим максимални усилия за запазване на заетостта на
работещите и увеличаване на работните места и осигуряване
на заетост.
Приемаме предложения, препоръки и мнения , както
по темата днес, така и по всички въпроси относими към
заетостта и безработицата.

За връзка с нас може да използвате и e-mail: dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net ,
мобилни телефони: Д. Алендаров–0882824908; С. Симеонова – 0882824906; Р.
Башева – 0879 005885; Даниела Гочева – 0879 005884; Е. Драганова - 0878
405819; Е. Русева – 0879005883 - филиал Неделино
стационарни телефони: 03071/22-43; 03071/21-89; филиал Неделино
03072/37-88
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