
 
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 6 

През 2018г. в област Добрич  са постъпили 7862 безработни лица. Най-голям е делът на 
лицата без квалификация - 38.2% от всички започнали работа, следвани от лицата с 
работническа професия - 36.4% и със специалност - 25.4%. През годината на работа са устроени 
1182 младежи, на възраст до 29 години, както и 597 продължително безработни лица. В бюрата 
на труда от областта са заявени 8086 работни места.  

На първичния пазар на труда са обявени 7126 работни места. Най-много от заявените 
през годината свободни работни места са били в сферата на хотелиерството и 
ресторантьорството - 2644, на преработващата промишленост - 1125; следвани от  търговия - 
712; строителство – 592; селското стопанство - 510; държавно управление - 325; образование - 
276; административни и спомагателни дейности - 214.  

По програми за заетост са били обявени 136 работни места, по Оперативната програма 
„Развитие на човешките ресурси” - 770 работни места и по мерки за заетост - 54 работни 
места. Броят на регистрираните безработни в област Добрич през 2018 година  е 4629 лица. 
Равнището на безработицата в Добричка област през годината е 5.8%, с 1.3 процентни пункта 
по–ниска в сравнение с 2017 г.  

За град Добрич равнището на безработицата за 2018 г. е 3.6%, с 0.7 процентни пункта 
по-ниско от предходната година. Броят на регистрираните безработни е 1609, с 320 по-малко 
спрямо 2017 г. През 2018 год. 10910 лица са включени в мероприятия за професионално 
ориентиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда, реализирани в бюрата по 
труда от областта. В резултата на интензивната работа на екипите на бюрата на труда от област 
Добрич 704 неактивни лица са привлечени за ползване услугите на Агенция по заетостта. 
Лицата са активирани чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи 
със завършващите образование, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови 
медиатори и др. 

От 21.01.2019 г. Агенцията по заетостта стартира нов, разширен прием на заявления по 
проект „Родители в заетост”, а крайният срок за подаване на заявления e 28.02.2019 г. 
Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез 
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за 
по-добро съвместяване на професионалния с личния живот, като същевременно предоставя 
възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца. В 
рамките на първите два приема 11 родители от област Добрич са одобрени и включени в 
проекта от общо 31-ма подали заявление. Двадесет и едно безработни лица са изявили 
желание да бъдат наети като детегледачи, а одобрените са 11, с които са сключени трудови 
договори. 
 
Подробна информация по проект „Родители в заетост” и образец на Заявление са публикувани 
на сайта на Агенцията по заетостта: 
https://www.az.government.bg/pages/roditeli-v-zaetost    
Изготвено по материали на ДРСЗ – Варна 
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