
 
 

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 3 
 

През първото полугодие на 2018 г. в област Добрич  са регистрирани 5 150 
безработни лица. В трудова заетост през месец юни 2018г. са устроени 1040 безработни. 
Значителен е делът на реализираните на първичния трудов пазар - почти 93% от общия 
брой започнали работа. През месец юни 2018г. са устроени 719 младежи на възраст до 
29 години, както и 336-ма продължително безработни лица. В Бюрата по труда от 
областта са заявени 874 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 789 
работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са в 
сферата на хотелиерство и ресторантьорство - 390; следват преработваща 
промишленост - 91; строителството - 62; търговия - 45 и държавно управление - 38. 

В гр. Добрич регистрираните безработни лица през месец юни 2018год. са 962.  
Равнището на безработицата в града е  2.1%, с 0.6 процентни пункта по – малко в 
сравнение с юни 2017год. и с 2.7 процентни пункта спрямо месец май 2018г. От началото 
на годината броят на регистрираните безработни в област Добрич е намалял с 3102 лица 
и в края на първото полугодие те са 3329. Равнището на безработицата в Добричка 
област през юни 2018 год. е 4.2%, с 1.3 процентни пункта по-малко в сравнение с юни 
2017 год. и с 1.0 процентни пункта спрямо месец май 2018 г. Регистрираните безработни 
лица в бюрата по труда от областта са 4 153. През юни 2018 г. за едно свободно работно 
място са се конкурирали средно по 3 безработни лица. За намаляване на безработицата 
в областта е оказало влияние и обстоятелството, че през май 2018 г. са приключили 
обученията по професионална квалификация на безработни лица, реализирани 
съвместно със социалните партньори на Агенцията по заетостта по проекти по 
националния план за действие по заетостта за 2018г. За област Добрич в курсове са 
включени 393 безработни лица, от които 260 са участвали в курсове по професии в 
сферата на туризма: за професия „Камериер” - 90 лица; за професия  „Готвач” - 90 
лица, за професия „Администратор в хотелиерството” - 40 лица, за професия 
„Сервитьор-барман”- 20 лица и за професия „Работник в заведение за хранене и 
развлечение” - 20 лица. 

По програми за заетост са обявени 18 работни места, по мерки за заетост - 6 места 
и по схеми на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" - 61 работни 
места. 

Изготвено по материали на ДРСЗ – Варна 
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