
 
 

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 
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През октомври 2018г. в област Добрич  са постъпили 456 безработни лица. Значителен е 
делът на реализираните на първичния трудов пазар - над 90% от започналите работа. През 
месец октомври 2018г. са устроени 72 младежи, на възраст до 29 години, както и 22-ма 
продължително безработни лица ( с регистрация в бюрата по труда над 1 година). В бюрата на 
труда от областта са заявени 480 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 270 
работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са в сферата на 
преработваща промишленост – 87; следва търговия - 48; професионални дейности и научни 
изследвания - 22; хуманно здравеопазване и социална работа - 18; строителство - 16; държавно 
управление - 15. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативната програма „Развитие 
на човешките ресурси” са заявени 106 работни места. Броят на регистрираните безработни в 
област Добрич през месец юли е 4193 лица. Равнището на безработицата в Добричка област 
през октомври 2018 год. е 5.25%, с 1.16 процентни пункта по-ниска в сравнение с октомври 2017 
год. Характерно за този период на годината е, че освобождаването на заетите лица от 
приключилите сезонни дейности в сферата на туризма, довежда до ръст на безработицата в 
областта спрямо предходния месец. Спрямо месец септември 2018 год. равнището на 
безработицата нараства с 1.16%, а регистрираните в бюрата по труда безработни лица се 
увеличават с 923. 

В град Добрич броят на регистрираните безработни през месец октомври е 1599 и 
нарастват с 533 лица спрямо месец септември 2018 г. Равнището на безработицата в града е 
3.57%, с 1.19 процентни пункта по-високо спрямо предходния месец. На годишна база, спрямо 
месец октомври 2017 год., равнището на безработицата е с 0.52 процентни пункта по-ниско, а 
регистрираните безработни са с 231 по-малко. 

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, 
учащи и пенсионери. От началото на годината 111 лица от тези групи са потърсили 
посредническите услуги по заетостта. Близо 50% от тях са постъпили на работа. Съкратена е 
процедурата за наемане на младежи за стажуване или обучение по време на работа по схема 
„Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 
Подробна информация за процедура „Младежка заетост” и актуалните документи могат да се 
намерят на сайта на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/pages/ophrd-2014-
2020-procedura-mladezhka-zaetost  

 

Изготвено по материали на ДРСЗ – Варна 
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