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През месец април равнището на безработица в област Видин е 22,05%, като спрямо
март се отчита ръст с 1,75 пункта. Това каза на пресконференция
Владимир Георгиев
, директор на
Бюро по труда Видин
, предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. Общият брой на регистрираните
безработни
в областта е 8 342 души. В сравнение с предходния месец броят на хората без
постоянна трудова заетост се е увеличил с 661 лица. На територията, обслужвана от
Бюро по труда Видин, което обхваща 7 общини и по този показател е най-голямото в
страната, равнището на безработица е 16, 83%. Най-ниско е равнището в община Видин
– 16,83%, а най-високо в Макреш – 50 на сто. В община Брегово равнището на
безработица е 43,12%, в община Ново село – 20,93%, В Кула – 26,74%, в Бойница
-39,51% и в Грамада – 48,61%. В сравнение с предходния месец безработицата в
седемте общини се е увеличила с близо 1%, каза Владимир Георгиев. Общият брой на
регистрираните безработни е 5 311, като в община Видин те са най-много – 3 404.
Младите хора на възраст до 29 години са 798 души, което представлява малко над 15%
от всички регистрирани. В сравнение с март броят на безработните младежи се е
увеличил с 20 души. Продължава да е сравнително висок броят на безработните жени,
каза Владимир Георгиев и уточни, че те са 2 692, или почти 51% от всички
регистрирани. През април броят им е нараснал с 102. Продължително безработните са
1 885, което представлява 35,5% от всички активно търсещи работа. Броят им се е
увеличил с 85 лица. Със седем повече са хората с намалена работоспособност. В
момента те са 218. През април за едно свободно работно място са се конкурирали 14
души. Работа са започнали 233 души.
В момента в Бюро по труда Видин са обявени 93 свободни работни места. От тях 83 са
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за кандидати със средно и по-ниско образование, 9 - за хора с висше образование и 1
за завършили полувисше образование.
Радио “Фокус”- Видин
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