
 
 

Проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния 
регион на област Добрич и окръг Констанца“ е съфинансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програмата Interreg V-A Румъния-България. 
 

Бюджет на проекта: 711 301,33 евро 
Принос на ЕС: 604 606,13 евро от ЕФРР 

 
БЮЛЕТИН 2 

 

През месец април 2018 г. в област Добрич  са постъпили 1385 безработни, от които със 
съдействието на трудовите посредници от бюрата по труда са започналите работа 1320, т.е. 
95.3% от тях. През този месец в бюрата по труда от областта са заявени 1850 работни места. На 
първичния пазар на труда са обявени 1710 работни места. Най-много от заявените свободни 
места са в сферата на хотелиерство и ресторантьорство - 1103; следват селско стопанство - 
163; преработваща промишленост – 130; търговия - 87; строителството – 86.  

Равнището на безработица в Добричка област през април 2018 г. е 6.1% . Броят на 
регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 4902. За едно свободно работно 
място, обявено на територията на област Добрич са се конкурирали средно по 2 безработни 
лица. 

 По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 140 
работни места. По проект „Работа" на  тази оперативната програма общо 176 безработни лица 
ще бъдат включени в заетост, от които 136 ще бъдат наети в общинските администрации, а 40 
лица ще бъдат устроени при работодатели в реалния сектор. Предвидената субсидирана 
заетост е до 12 месеца. С този проект се предоставя възможност за включване на безработните 
лица в обучение за придобиване на ключова компетентност или професионална квалификация 
съобразена с индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място. 

В регионалната програма на област Добрич през 2018 год., която включва дейности като: 
почистване и облагородяване на обществени терени и зелени площи, поддържане на речни 
корита, събиране и изнасяне на отпадъци, подпомагане дейностите извършвани в кухнята на 
Домашен социален патронаж и др. се предвижда да бъдат включени в заетост 49 безработни 
лица: 39 на пълен работен ден и 10 на 4-часов работен ден, за срок от 6 месеца. Програмата ще 
се реализира на територията на 8-те общини.  

Към 31.05.2018г. в ДТБ Добрич са актуални 635 работни места : 
Гр. Добрич - 594 позиции: с висше образование 19 работни места; със средно - 313 

работни места; с основно – 241; с начално - 21; 
Гр.Балчик – 12 позиции: с висше образование 1 работно място; със средно - 10 работни 

места; с основно - 1 работно място; 
Филиал Добричка – 6 позиции: със средно образование - 1 работно място; с начално – 2 

работни места; 
Филиал Крушари – 14 позиции: с основно образование -23 работни места. 
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