
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Габрово 

 

№ ОСК-06-121(5)        Препис! 

16.03.2020 г. 

ПРОТОКОЛ № 1 

от неприсъствено заседание на Областен съвет за тристранно сътрудничество 

 

Състав на комисията: 

Председател: Мария Пенева – Заместник областен управител 

Секретар: София Димитрова – Областна администрация – Габрово 

Членове: 

1. Росица Йонкова – Регионален съвет на КНСБ  

2. Галина Михнева – упълномощен представител на ГТПП 

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

4. Даниела Йорданова – СРС на КТ „Подкрепа” 

 

ДНЕВЕН РЕД : 
 

 

1. Приемане на отчет за дейността на ОСТС – Габрово за 2019 година 

2. Приемане на план за работа на ОСТС – Габрово за 2020 година 

3. Състояние на пазара на труда в Габровска област през четвърто тримесечие на 2019 г. 

и за цялата 2019 г. – съпоставка с предходната година (2018 г). 

           Дирекция „Бюро по труда” – Габрово 

 

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

тримесечие на 2019 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) – не е получен отговор 

 

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

приет с 5 гласа ,,ЗА”. 
 

 

По т. 1. Приемане на отчет за дейността на ОСТС – Габрово за 2019 година 

Всички членове бяха запознати с отчета за работа ОСТС за 2019 година. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 5, за - 5, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

 



2 
5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 5 

тел. 066/800 200, факс 066/800 201 

e-mail: governor@gb.government.bg 

http://www.gb.government.bg 

 

По т. 2. Приемане на план за работа на ОСТС – Габрово за 2020 година 

Всички членове бяха запознати с плана за работа ОСТС за 2020  

Резултат от гласуването: общо гласували – 5, за - 5, против – 0. 

Предложението се приема. 
 

По т. 3: Състояние на пазара на труда в Габровска област през четвърто тримесечие на 

2019 г. и за цялата 2019 г. – съпоставка с предходната година (2018 г)  

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

  Равнището на безработицата в района обслужван от ДБТ- Габрово към края на м. 

Декември 2019 г. е 3.59% - 1 946 регистрирани безработни, а през отчетния период на 2019 

година, като средномесечна величина то е 3.42%, което е с 0. 46% по-ниско от равнището на 

безработица през същия период на предходната година. Равнището на безработица е изчис-

лено на база общия брой регистрирани безработни към края на отчетния период и икономи-

чески активното население по възможно последните статистически данни.  

 Община Габрово средногодишно равнище на безработица за 2019 г. - 3,42%; 

 Община Дряново средногодишно равнище на безработица за 2019 г.- 4,21%; 

 Община Трявна средногодишно равнище на безработица за 2019 г. - 4,08%; 

 Община Севлиево средногодишно равнище на безработица за 2019 г. - 3,61%. 

През 2019 година се наблюдава намаление на общия брой регистрирани безработни 

спрямо предходния отчетен период като средномесечна величина. За ДБТ - Габрово 

безработните са намалели спрямо 2018 г. с 250 безработни (11.88%). Общият брой на 

новорегистрираните безработни в ДБТ през 2019 г. изчислени средномесечно е 316 и се 

наблюдава намаление спрямо предходния отчетен период с 2 безработни лица (0,68%). 

През 2019 г., като средномесечна величина, най-значителен е броят на безработните, 

регистрирани над 2 пъти. За ДБТ – Габрово те са 1110 (60%) от общо регистрираните. Най- 

значителен брой безработни лица, според продължителността на регистрация, забелязваме в 

групата на регистрираните от 1 до 4 месеца – 648. Тази група е 35% от общия дял. Най- 

нисък е делът на регистрираните  над 280 (4%). Безработни лица по пол, възраст и 

професионално - образователен признак. При регистрираните безработни лица по пол през 

отчетния период е преобладаващ  делът на жените – 972 (52%) от общия дял за района. 

Основно и характерно за регистрираните безработни лица по възрастови групи е, че най- 

висок е делът на групата над 55 години - 487 (26%). Тази категория безработни доста трудно 

успява да се реализира на пазара на труда. 

От регистрираните безработни по професионални групи през изтеклия период най-голям 

е делът от групата на специалистите . Тя представлява 840 (45%) от общия дял. 

Относно регистрираните безработни лица по степен на образование отбелязваме, че най - 

висок е делът на групата със средно специално и професионално образование – 927 (50%). 

През 2019 г. в ДБТ - Габрово на първичен пазар бяха заявени 3266 СРМ. Устроените на 

работа на първичен пазар са 3154 безработни.  

 

Съпоставка с предходен период – 2018 година: 

Средномесечното равнището на безработица, в района обслужван от ДБТ – Габрово, 

за 2019 г. е 3,4%, което е с 0,5 п.п. по-ниско в сравнение с 2018 г. Равнището на безработица 

е по-ниско с 0,3 п.п. от заложеното средногодишно равнище на безработицата в Плана за 

действие от 3,7% . Средногодишният брой регистрирани лица през 2019 г. е 1854 и в 

сравнение с 2018 г. значително е намалял, изразяващо се в 250 лица.  

Тенденцията през годината е намаляване на равнището на безработицата. В сравнение 

с 2018 г. спад на безработицата има в четирите общини на област Габрово. 
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През 2019 г. се наблюдава спад на регистрираните безработни лица от уязвими групи 

на пазара на труда, в сравнение с 2018 г. Спрямо разчета за 2019 г. цифрите се доближават до 

заложените показатели. 

 През 2019 г. новорегистрираните лица (3900 бр.) са повече, в сравнение с 2018 г. Това 

завишаване се получава от «Активиране на неактивни лица» и по-големия брой 

регистрирани заети, учащи и пенсионери. Значително е по- голям броя на активираните лица 

(321 бр.) в сравнение с 2018 г.  и заложения годишен покaзател. Полученият резултат е 

благодарение на активираните лица по проект «Готови за работа» и дейността на трудовите 

посредници. През 2019 г. регистрираните лица от тези групи (106 бр.) са повече в сравнение 

с 2018 г. и разчета за 2019 г., в резултат на реализацията на схема «Родители в заетост» . 

 В резултат на осъществените контакти с работодатели през 2019 г. са обявени 3282 

работни места, като 3266 са на свободен пазар. В сравнение с 2018 г. и заложения показател 

за 2019 г.  заявените работни места са повече. Наблюдава се търсене на квалифицирани 

работници и специалисти. В същото време работодателите са снижили изискванията за 

заемане на длъжността, поради липса на подходящи лица. 

 Обявените работни места по мерки са усвоени. Заетите работни места по програми са 

повече от обявените в годината, поради факта че има назначаване на лица по договори, 

сключени в предходна година. Заетите работни места на първичен пазар са по-малко от 

обявените през годината, но като цифров показател е изпълнен на 103,2%. 

 Проведени са две трудови борси, проведени са срещи със студенти, с 

новорегистрирани безработни лица, продължително безработни лица. 

 През 2019 г. в ДБТ Габрово са предоставяни услуги на лица за придобиване на умения 

за представяне и включване на пазара на труда.  

 

Предложения и прогнози 

През 2020 г. в района обслужван от ДБТ - Габрово предвиждаме  равнището на 

безработица леко да се увеличи, достигайки равнище от 3,7%. Надяваме се на завишена 

икономическа активност на работодателите  на трудовия пазар по отношението на търсене на 

работна сила. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 5, за - 5, против – 0. 

Предложението се приема. 
 

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

тримесечие на 2019 година. 

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по 

трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. са 39.7 хиляди. Спрямо 

края на третото тримесечие на 2019 г. наетите лица се увеличават с 0.7%, а в сравнение със 

същия период на предходната година увеличението е с 3.2%. 

Наетите лица по трудово или служебно правоотношение към 31.12.2019 г. в 

обществения сектор са 7.8 хиляди, а в частния - 31.8 хиляди. Спрямо края на септември 2019 

наетите в обществения се увеличават с 1.5%. а в частния сектор - с 0.5%. В сравнение със 

същия период на предходната година наетите в обществения сектор се увеличават с 3.6%, а в 

частния с 3.1%. 

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 49.3 и 12.2%.  

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. е 1 123 лв., за 

ноември - 1 141 лв., и за декември - 1 145 лева. 

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата e 1 137 лв. и 
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нараства спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 2.8%. В обществения сектор получават 

средно 1201 лв., а в частния - 1121 лв. 

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 

2019 г. са получили наетите по трудово и служебно правоотношение в икономическите 

дейности: 

 „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

 „далекосъобщения“; 

 „Образование“; 

 „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива“. 

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

работна заплата област Габрово се нарежда на седмо място в страната след София (столица), 

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

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното 

време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва 

текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е 

репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. 

Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 

административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието 

според броя на наетите лица. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 5, за - 5, против – 0. 

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 2019 г. 

2. ОСТС приема така предложения план за работа за 2020 г. 

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

Габровска област през 2019 г. – съпоставка с предходната година (2018 г)” 

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

заплата в Габровска област за четвърто тримесечие на 2019 година. 

 

 

МАРИЯ ПЕНЕВА   /П/ 

 

Заместник областен управител на област Габрово  

Председател на Областния съвет за тристранно сътрудничество 

 

Изготвил протокола:   /П/ 

София Димитрова 

Младши експерт в дирекция АКРРДС 

Секретар на Областния съвет за тристранно сътрудничество 


