
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Габрово 

 

№ ОСК-06-107/8/         Препис! 

15.03.2021 г. 

ПРОТОКОЛ № 1 

от неприсъствено заседание на Областен съвет за тристранно сътрудничество 

 

Състав на комисията: 

1. Мария Пенева – Председател на ОСТС 

2. София Димитрова – Секретар ОСТС, Областна администрация – Габрово 

Членове: 

3. Росица Йонкова – Регионален съвет на КНСБ  

4. Галина Михнева – упълномощен представител на ГТПП 

5. Пепа Сомлева – Председател на УС на ИСА /Стопанска камара/ - Габрово 

6. Даниела Йорданова – СРС на КТ „Подкрепа” 

 

ДНЕВЕН РЕД : 
 

1. Приемане на отчет за дейността на ОСТС – Габрово за 2020 година 

2. Приемане на план за работа на ОСТС – Габрово за 2021 година 

3. Състояние на пазара на труда в Габровска област през 2020 г. – съпоставка с 

предходната година (2019 г) -  Дирекция „Бюро по труда” – Габрово 

4. Наети лица и средна брутна работна заплата в Габровска област за четвърто 

тримесечие на 2020 година - Отдел „Статистически изследвания – Габрово   

5. Текущи 
 

В хода на процедурата по чл.7, ал.1 от Правилата за организацията и дейността на 

Областния съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) и с писмо, се получиха следните 

резултати: 

1. Мария Пенева – по всички точки от дневния ред - за 

2. София Димитрова – по всички точки от дневния ред - за 

3. Даниела Йорданова (СРС на КТ „Подкрепа”) – по всички точки от дневния ред - за 

4. Росица Йонкова (РС на КНСБ) - по всички точки от дневния ред - за 

5. Галина Михнева (ГТПП) - по всички точки от дневния ред - за 

6. Пепа Сомлева (ИСА/СК) – по т.1, т. 2 и т. 4 – „въздържал се“, по т. 3 – за 

 

Не бяха направени допълнения или предложения и така определения Дневен ред бе 

приет с 6 гласа ,,ЗА”. 
 

 

По т. 1. Приемане на отчет за дейността на ОСТС – Габрово за 2020 година 

Всички членове бяха запознати с отчета за работа ОСТС за 2020 година. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 6, за - 5, против – 0 , въздържал се - 1. 

Предложението се приема. 

 

По т. 2. Приемане на план за работа на ОСТС – Габрово за 2021 година 

Всички членове бяха запознати с плана за работа ОСТС за 2021 

Резултат от гласуването: общо гласували – 6, за - 5, против – 0 , въздържал се - 1. 

Предложението се приема. 
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По т. 3: Състояние на пазара на труда в Габровска област за цялата 2020 г. – съпоставка 

с предходната година (2019 г.)  

Според получения доклад за 2019 година на Дирекция „Бюро по труда” – Габрово: 

 През 2020 г. Габровска област са регистрирани 5933 безработни лица. Равнището на 

безработица за годината е  5,4%. Постъпили на работа са общ 3786 лица като 3435 от тях са 

на първичен пазар и 351 на субсидирана заетост. 

 През периода в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Габрово са обявени общо 3624 

работни места, от които 3230 работни места на първичен пазар и 394 работни места за 

субсидирана заетост по различните проекти и програми реализирани от институцията. 

 Спрямо 2019 г. равнището на безработица се е увеличило с два процентни пункта. 

Спрямо предходната година е по-голям броя на устроените на работа безработни лица, както 

и обявените в институцията работни места. 
 

Резултат от гласуването: общо гласували – 6, за - 6, против – 0. 

Предложението се приема. 
 

По т. 4:  Наети лица и средна брутна работна заплата в Габровска област за четвърто 

тримесечие на 2020 година. 

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по 

трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на декември 2020 г. се 

увеличават с 0.1 хил., или с 0.2%, спрямо края на септември 2020 г., като достигат 38.8 

хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите на 

лица се наблюдава в икономическите дейности: “Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия  и на газообразни горива“; „Професионални дейности и 

научни изследвания“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“. Най-голямо намаление 

на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите 

дейности „ Административни и спомагателни дейности“ и „Строителство“.  

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният 

дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща 

промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 48.7% и 

11.3%.  

В края на декември 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. наетите лица по 

трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.8 хил., или с 2.1%. Най-голямо намаление 

на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Административни и спомагателни 

дейности“ и „Други дейности“, а най-голямо увеличение - в „Операции с недвижими имоти“, 

„Строителство“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“. 

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2020 г. е 1 219 лв., за ноември 

- 1 198 лв., и за декември - 1 211 лева.  

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата e 1 209 лв. и 

нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 1.4%. Икономическите дейности, в които е 

регистрирано най-голямо увеличение, са „Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива“; „Образование“ и „Хуманно здравеопазване и 

социална работа“. Най-голямо намаление на работната заплата се наблюдава в  дейностите 

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“; 

„Операции с недвижими имоти“ и „Култура, спорт и развлечения“. 

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 

6.3% спрямо същия период на 2019 г., като най-голямо e увеличението в икономическите 

дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Хуманно здравеопазване и социална 

работа“. 
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Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на 

наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2020 г. 

са:  

 „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко- 

съобщения“ - 2 342 лева  

 „Образование“ - 1 525 лева  

 „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 1472лева 

 

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:  

 „Административни и спомагателни дейности“ - 690 лева 

 „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 695 лева  

 „Операции с недвижими имоти“- 747 лева. 

 

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през 

четвъртото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 9.9%, а в частния намалява  

с 0.9%.  

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна 

работна заплата област Габрово се нарежа на осмо място в страната след София (столица), 

София (област), Враца, Варна, Стара Загора, Пловдив и Разград. 

 

Резултат от гласуването: общо гласували – 6, за - 5, против – 0 , въздържал се - 1. 

Предложението се приема. 

 

По т. 5. Текущи 

 Няма постъпили коментари, предложения и други въпроси за обсъждане. 
 

С това дневният ред беше изчерпан. 

На настоящото заседание бяха взети следните  

Р Е Ш Е Н  И Я: 

 

1. ОСТС приема отчета за дейността на съвета за 2020 г. 

2. ОСТС приема така предложения план за работа за 2021 г. 

3. ОСТС приема за сведение информацията за „Състояние на пазара на труда в 

Габровска област през 2020 г. – съпоставка с предходната година (2019 г.)” 

4. ОСТС приема за сведение информацията за „Наети лица и средна брутна работна 

заплата в Габровска област за четвърто тримесечие на 2020 година. 

 

 

 

МАРИЯ ПЕНЕВА  /П/ 

Председател на Областен съвет за тристранно сътрудничество 

 

 

Изготвил протокола:  /П/   

София Димитрова 

Младши експерт в дирекция АКРРДС 

Секретар на Областен съвет за тристранно сътрудничество 


