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През месец януари 2019г. в област Добрич са постъпили 612 безработни лица. 
Значителен е делът на реализираните на първичния трудов пазар - около 80% от 
започналите работа. През месеца са устроени 124 младежи, на възраст до 29 години, 
както и 75-ма продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 
година). В бюрата на труда от областта са заявени 458 работни места. На първичния пазар 
на труда са обявени 420 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни 
работни места са в сферата на хотелиерство и ресторантьорство - 154; преработваща 
промишленост - 58; следва селското стопанство - 64; търговия - 21; държавно управление 
- 20. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативната програма „Развитие на 
човешките ресурси” са заявени 38 работни места. Броят на регистрираните безработни в 
област Добрич е 5338 лица. Равнището на безработицата в Добричка област през 
февруари 2019 г. е 6.7% , с 1.5 процентни пункта по – ниска в сравнение с февруари 2018 
г.  

В град Добрич броят на регистрираните безработни през месец февруари е 2022. 
Равнището на безработицата в града е 4.5%, при 5.3%  за същия месец  на 2018г. 

 Стартира обучението на първите групи безработни лица по проектите на 
социалните партньори, включени в Националния план за действие по заетостта през 
2019г. Предвидено е в област Добрич за придобиване на ключови компетентности и 
професионална квалификация до средата на месец април 2019г. да бъдат включени 425 
безработни лица, от които на териториите на Бюрата по труда: за Добрич - 275 безработни 
лица, за Генерал Тошево - 50 лица, за Каварна - 60 лица и за Тервел - 40 лица. 

 Курсовете, които ще се реализират са по професии предимно в сферата на 
туризма. Най-много безработни ще бъдат включени в обучение за „готвач” - 75 лица. 
Предвидено е в обучение да бъдат включени по 55 лица за професиите „администратор”  
в хотелиерството,  „камериер” и „оператор на компютър”. По 40 лица ще се обучават за 
работник в озеленяването и за работник в хранително–вкусовата промишленост. Общо 35 
безработни лица ще преминат професионална квалификация за сервитьор - барман, 35 
ще бъдат обучени за хлебар - сладкар, 20 за оперативен счетоводител и 15 за социален 
асистент за възрастни. Предвидено е курсовете да приключат през месец юни 2019 г., 
като част от успешно завършилите професионално обучение ще бъде осигурена 3 
месечна субсидирана заетост. 
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