
П Р О Т О К О Л  

№ 81 

 

Днес, 28 март 2017 г., се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към 

Областния съвет за развитие, на което присъстваха: 

 

1. Ивелина Петрова  – Областна администрация 

2. Десислава Гълъбова – Областна администрация 

3. Татяна Миразчиева – Община Габрово 

4. Деница Вачкова – Община Дряново 

5. Красимира Йорданова  – Община Севлиево 

6. Лена Енева  – Дирекция „Бюро по труда” 

7. Катя Колева – Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Габрово 

8. Георги Цветков – отдел „Статистически изследвания - Габрово” 

9. Иван Иванов – РС на КНСБ 

10. Светла Начева – СРС на КТ „Подкрепа” 

11. Галина Михнева – ГТПП 

12. Пламен Ацаров – ИСА (Стопанска камара) 

 

Отсъстваха  Мария Пенева, Община Трявна, Нели Баракова, РДСП, Магдалена Василева, 

Общинско училищно настоятелство. 

Присъства и Цветомира Иванова, Областна администрация. 

 

След установяване наличието на кворум г-жа Петрова откри заседанието, което протече при 

следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Обсъждане на проект на регионална програма за заетост за Габровска област за 

2017 г.  

Г-жа Петрова запозна присъстващите с писмото на МТСП относно процедурата по 

разработване  и утвърждаване на регионалните програми за заетост и обучение. През 2017 г. 

продължава подходът, въведен с промените в Закона за насърчаване на заетостта през 2015 г., а 

именно реализирането на една регионална програма за всяка административна област. 
На свое заседание, проведено на 12 септември 2016 г., Протокол № 77, Решение № 1, 

Постоянната комисия по заетост прие методика за оценка на подадените проектни предложения. 
Методиката отчита съотношението между средногодишното равнище на безработица по общини, 

средногодишния брой на регистрираните безработни през предходната година и отпуснатия на 

Габровска област финансов ресурс, който за 2017 г. е в размер на 30 715 лв. На база на методиката 

предварително бе определен финансовият ресурс за всяка община, както следва: 

 За Община Габрово: 11 730 лв. 

 За Община Дряново: 8 396 лв. 

 За Община Севлиево: 6 192 лв. 

 За Община Трявна: 4 396 лв.   

Проектът на регионална програма за заетост е разработен на основата на предложения от 

общинските администрации на територията на Габровска област. Предложенията са съобразени с 

приоритетите в регионалния и общинските планове за развитие. 

Г-жа Петрова даде думата на представителите на общините да представят накратко своите 

проектни предложения. 

Г-жа Миразчиева: Дейностите, които предвижда Община Габрово, са: ръчно почистване и 

поддържане на зелените площи на град  Габрово за широко обществено ползване (градини, 

алеи, паркове, тревни ивици) и на Централен гробищен парк – град Габрово; ръчно 

почистване на пътни банкети и канавки (включително от сняг и лед), както и тяхното 

опесъчаване. Ще бъдат разкрити 3 работни места на пълен работен ден.  

Г-жа Вачкова: За нас регионалната програма е много важен инструмент, с помощта на 

който можем да създадем заетост на хора над 50-годишна възраст. Дейностите, които 

предвиждаме са: обновяване, освежаване, почистване и поддържане на детски площадки, 



паркове, алеи и места за отдих в град Дряново; боядисване, освежаване и поправяне на 

детски съоръжения, пейки и др.; почистване и поддържане на спортен комплекс 

„Локомотив”, Спортна зала и прилежащите им тревни площи; почистване и поддържане на 

районите на учебните и учебно-възпитателните заведения в град Дряново; почистване и 

поддръжка на Централен гробищен парк – Дряново. Ще бъдат назначени 5 лица на 4-часов 

работен ден. 

Г-жа Йорданова: Ще бъдат реализирани следните дейности: благоустройство на 

населеното място чрез поддържане и почистване на зелени площи, паркове, градини и други 

общински терени. Дейностите, извършвани от наетите безработни лица на общинските 

обекти ще са съобразени с природо-климатичните условия и наетите лица ще извършват 

дейностите по утвърден график. Ще бъдат разкрити две работни места - 1  на пълен и 1 на 6-

часов работен ден. 

 Поради отсъствието на г-жа Пенева, предложението на Община Трявна бе 

представено от г-жа Гълъбова. Проектното предложение предвижда поддържане на пътища; 

поддържане и почистване тротоари, канавки, бордюри и алеи от затревяване, отпадъци и 

наноси; благоустрояване и текущо поддържане на терени за обществено ползване; 

почистване от храсти и дървета на терени за обществено ползване; ръчно почистване на 

дерета; почистване на зелени площи на територията на гр.Трявна за широко обществено 

ползване – градини, алеи, паркове и др. Обществените места,  обект на изпълнение на 

Регионалната програма са: гр.Трявна – пространство пред общинска администрация; пред 

Районен съд; пред Читалище; до ЖП гара; до музей на Тибетското изкуство; до музей 

„Даскалова къща“; ул.“Осми март”; ул.“Стара планина“; ул.“Ангел Кънчев“; ул.“Бачо Киро“; 

ул.“Крайбрежна“;  ул.“Бреза“; гробищни паркове; спортни обекти. Ще се разкрият две 

работни места - 1 на 6-часов работен ден, 1 на 4-часов работен ден. 

 

Одобреният за областта финансов ресурс е в размер на 30 715 лв., а исканото по  

програмата финансиране е 30 623,96 лв. Общинските администрации предвиждат 

съфинансиране в размер на 1 529 лв. Програмата ще стартира на 01.05.2017 г. и ще приключи на 

02.11.2017 г., т.е. планира се заетост от 6 месеца. Ще бъдат разкрити общо 12  работни места, от 

които 4 на пълен работен ден.  

 
Г-жа Петрова предложи проектът на регионална програма за заетост за Габровска област да 

бъде одобрен от Комисията. 

 

Предложението бе подложено на гласуване. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 12, за – 12, против – 0. 

Предложението се приема. 

На настоящото заседание бе взето следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие одобрява проекта на 

регионална програма за заетост за Габровска област за 2017 г. и го изпраща на министъра на 

труда и социалната политика за утвърждаване и финансиране. 
 

 

ИВЕЛИНА ПЕТРОВА /п/ 
Заместник областен управител на Област Габрово 

Председател на Постоянната комисия по заетост 

 

 

Изготвил протокола: /п/ 

Десислава Гълъбова 

Главен експерт в дирекция АКРРДС 

Секретар на Постоянната комисия по заетост 


