
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 8 

През първото тримесечие на 2019г. в област Добрич  са постъпили 2100 безработни 
лица. Значителен е делът на реализираните на първичния трудов пазар - около 94% от 
започналите работа. През месец март 2019г. са устроени 992 безработни лица, от които 112 
младежи, на възраст до 29 години, както и 72-ма продължително безработни лица (с 
регистрация в бюрата по труда над 1 година). В бюрата на труда от областта през месец март 
2019г. са заявени 1468 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 1399 работни 
места. Значителна част от работните места – 611 са обявени на проведените трудови борси 
в Каварна, Тервел и Добрич. Най-много от заявените през месеца свободни работни места 
са в сферата на хотелиерство и ресторантьорство - 702; следва селското стопанство - 195; 
строителство – 154; преработваща промишленост - 113; държавно управление - 68. По схеми 
на Оперативната програма „ Развитие на човешките ресурси” са заявени 69 работни места. 
От началото на годината броят на регистрираните безработни в област Добрич е намалял с 
482 лица и в края на първото тримесечие същите са 4731. Равнището на безработицата в 
Добричка област през март 2019 год. е 5.9% , с 0.8 процентни пункта по-ниска в сравнение 
с предходния месец. В сравнение с март 2018г. броят на регистрираните безработни 
намалява с 1245 лица, равнището на безработицата е с 1.6 процентни пункта по-ниско. В 
град Добрич броят на регистрираните безработни през месец март 2019г. е 1742. Равнището 
на безработицата в града е 3.9%, при 4.5%  за предходния месец. В сравнение с март 2018г. 
се отчита спад с 0.9 процентни пункта и намаление с 410 лица на регистрираните 
безработни. Агенцията по заетостта  стартира от 01.04.2019г. нов разширен прием на 
заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейски социален фонд 
на Европейския съюз чрез Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020. Финансовият ресурс за втория прием на заявления за обучение и ключови 
компетентности по проекта е около 19 млн. лева, като се очаква с планираните средства 
още около 30 000 заети лица да повишат квалификацията си. Право  да подават заявления 
имат лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са : а) 
с придобита средна или по-ниска степен на образование  (без ограничения във възрастта) и 
б) над 54 години с висше образование. Същите ще имат възможност да преминат 
професионално обучение по ключова компетентност с ваучери. Обучение по ключова 
компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК2 или дигитална компетентност 
– КК4. Съфинансирането на включените в обучение лица е 50% от стойността на ваучера. 
Заинтересованите лица могат да подават своите заявления, както по електронен път, така и 
на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната. Срокът за прием на 
заявления е от 01.04.2019г. до изчерпване на предвидения финансов ресурс. За повече 
информация – https://www.az.government.bg
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