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În ianuarie 2019, în regiunea Dobrich au fost înregistrați 612 șomeri. Semnificativă este 
cota celor care s-au realizat pe pieței forței de muncă primare - aproximativ 80% dintre cei 
care au început munca. În cursul lunii, s-au realizat pe piața forței de muncă 124 de tineri cu 
vârsta de până la 29 de ani și 75 de șomeri pe termen lung (înregistrați în birourile de muncă 
peste 1 an). La birourile Forțele de muncă din regiune s-au afișat 458 de locuri de muncă. Pe 
piața primară a muncii au fost afișate 420 de posturi. Majoritatea locurilor de muncă vacante 
declarate în cursul anului au fost în domeniul hotelurilor și restaurantelor - 154, în industria 
prelucrătoare - 58; urmată de agricultura - 64; comerț - 21; administrația de stat - 20;{0} În 
cadrul programelor și măsurilor de ocupare a forței de muncă și a schemelor din cadrul 
Programului Operațional "Dezvoltarea resurselor umane" au fost declarate 38 de locuri de 
muncă. Numărul șomerilor înregistrați în regiunea Dobrich este de 5338 persoane. Rata 
șomajului în raionul Dobrich în februarie 2019 a fost de 6,7%, cu 1,5 puncte procentuale mai 
scăzută decât în februarie 2018.  

În orașul Dobrich numărul de șomeri înregistrați în februarie este 2022. Rata șomajului în 
oraș este de 4,5%, față de 5,3% în aceeași lună a anului 2018. 

              A început formarea primelor grupuri de șomeri pe proiectele partenerilor sociali, 
inclusă în Planul Național de Acțiune pentru ocuparea forței de muncă în 2019. Se prevede în 
regiunea Dobrich pentru dobândirea competențelor cheie și a calificării profesionale până la 
jumătatea lunii aprilie 2019, să se includă 425 șomeri, dintre care la Birourile de muncă: pentru 
Dobrich - 275 șomeri, pentru generalul Toshevo - 50 persoane, pentru Kavarna - 60 de persoane 
și pentru Tervel - 40 persoane. 

              Cursurile care urmează a fi realizate sunt ocupații, în special în sfera turismului. 
Majoritatea șomerilor vor fi incluși în cursul de instruire pentru "bucătar-șef" - 75 de persoane. 
Se preconizează să se includă 55 de persoane pentru profesiile ”administrator” în industria 
hotelieră, ”camerier” și ”operator IT”. Câte 40 de persoane vor fi instruite pentru lucrător de 
amenajare a spațiilor verzi și lucrător în industria alimentară și a băuturilor. Un total de 35 
șomeri vor obține calificare profesională pentru meseria de chelner - barman, 35 vor fi instruiți 
pentru meseria de brutar - cofetar, 20 pentru meseria de contabil și 15 pentru meseria de 
asistent social pentru adulți. Cursurile urmează să fie finalizate în iunie 2019, iar o parte dintre 
cei care au absolvit cursurile de formare profesională cu succes, vor primi 3 luni de muncă 
subvenționată. 

Pregătit conform materialelor Direcției "Serviciul Regional de Ocupare" – Varna 
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