
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Габрово 

 

№ ОСК-06-304/5/         Препис! 

14.07.2020 г. 

ПРОТОКОЛ № 2 

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 – ГТПП 

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

4. Даниела Йорданова – СРС на КТ „Подкрепа” 

 

ДНЕВЕН РЕД : 
 

1. Наети лица и средна брутна работна заплата в Габровска област за първо тримесечие 

на 2020 година. 

      Отдел „Статистически изследвания – Габрово 

 

2. Население и демографски процеси в Област Габрово за 2019 година. 

        Отдел „Статистически изследвания – Габрово 

 

3. 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”) – не е получен отговор 

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 4 гласа ,,ЗА”. 
 

 

По т. 1. Наети лица и средна брутна работна заплата в Габровска област за първо 

тримесечие на 2020 година. 

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по 

трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2020 г. намаляват 

с 1.1 хил., или с 2.7%, спрямо края на декември 2019 г., като достигат 38,6 хиляди. Спрямо 

края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в 

икономическите дейности: Хотелиерство и ресторантьорство“- с 27.2%; „Професионални 

дейности и научни изследвания“- 15.3%; „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- с 
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12.7%. 

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

икономическа дейност -  „Операции с недвижими имоти“ - с 31.2% и „Строителство“ - с 

20.9%. 

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 49.9% и 

10.9%. 

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

трудово и служебно правоотношение се намаляват с 0.2 хил., или с 0.6%. Най-голямо 

намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети“ и „Професионални дейности и научни изследвания“ а най-

голямо увеличение - в „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“.  

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2020 г. е 1 149 лева, за 

февруари - 1 143 лв. и за март - 1 114 лева. 

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата e 1 135 лв. и 

намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 0.2%. Икономическите дейности, в които 

е регистрирано най-голямо намаление, са: „Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; „Далекосъобщения“; „Образование“. 

Увеличена е средната месечна заплата се наблюдава в дейностите „Селско, горско и рибно 

стопанство“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“. 

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства със 

7.2% спрямо същия период на 2019 г., като най-голямо e увеличението в икономическите 

дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети“. 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на 

наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2020 г. са: 

 „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, 

далекосъобщения“ - 2 375 лева; 

 „Образование“ - 1 274 лева; 

 „Държавно управление“- 1 239 лева.  

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:  

 „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 621 лева; 

 „Административни и спомагателни дейности“- 651 лева; 

 „Култура, спорт и развлечения“- 779 лева.  

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през 

първото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 10.6%, а в частния - с 6.3%. 

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

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

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

 

Резултат от гласуването: общо гласували – 4, за - 4, против – 0. 

Информацията се приема. 

 

По т. 2. Население и демографски процеси в Област Габрово за 2019 година. 
Брой и структура на населението - към 31.12.2019 г. населението на област Габрово е 

106 598 души, което представлява 1.5% от населението на България и 13.8% от населението 

на Северен централен район. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 1806 

души или 1.7%. 
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Мъжете са 51 298 (48.1%), а жените - 55 300 (51.9%), или на 1000 мъже се падат 1078 

жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 навършени години. С нарастването 

на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на 

областта. Най-висок е относителният дял на жените в община Дряново – 52.4% или на 1000 

мъже се падат 1100 жени, а най-нисък е в община Севлиево – 51.6% или на 1000 мъже се 

падат 1066 жени. 

Продължава процесът на застаряване на населението в област Габрово. В края на 2019 

г. лицата на 65 и повече навършени години са 30 964 или (29.1%), което отрежда второ място 

на областта в страната след област Видин (29.9%). Спрямо 2018 г. делът на населението в 

тази възрастова група нараства с 0.5 пункта. В регионален аспект лицата на 65 и повече 

навършени години са най-много в община Трявна (33.1%), а най-малко в община Севлиево 

(27.1%). 

Процесът на застаряване е изразен по-солно сред жените, отколкото сред мъжете. 

Относителният дял на жените на 65 и повече навършени години е 33.8%, а на мъжете 23.9%. 

Тази разлика се дължи на по-високата смъртност при мъжете и като следствие от нея, на по-

ниската средна продължителност на живота при тях. 

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години в областта са 12477 или 11.7% от общото 

население в областта, като спрямо 2018 г. този дял е почти непроменен. По този показател 

областта е на последно място в страната заедно с област Смолян (11.5%). В община Севлиево 

лицата от тази възрастова група са с най-висок дял -13.3%, а с най-нисък е община Трявна 

(9.1%). 

Към 31.12.2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Габрово е 

68.8%, или на всяко лице от зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се пада по повече 

от две лица в активна възраст. 

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 

48.0 години през 2017 г. нараства на 48.2 години през 2018 г. и достига 48.4 през 2019 г. 

Процесът на застаряване на населението се наблюдава както в селата, така и в 

градовете, като в градовете средната възраст на населението е 47.4, а в селата – 53.1 години. 

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна 

възрастова структура – под, в  и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на 

населението в и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така 

и законодателните промени при определяне на възрастовите граници за пенсиониране. 

За 2019 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 

61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месеца за мъжете. 

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. е 58 504 души, или 54.9% от 

населението в областта, като мъжете са 31 458, а жените – 27 046. Независимо от 

увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране през 2019 г. трудоспособното 

население е намаляло с 1409 души или с 2.4% спрямо предходната година. 

Към края на 2019 г. над трудоспособната възраст са 34 733, души или 32.6%, а под 

трудоспособна възраст – 13 361 души, или 12.5% от населението на областта. 

Териториално разпределение на населението - към 31.12.2019 г. в градовете на 

област Габрово живеят 87265 или 81.9%, а в селата – 19333 души, или 18.1% от населението 

на областта. Към края на 2019 г. населените места в област Габрово са 349, от които 5 са 

градове. Населените места без население са 63. Основните фактори, които влияят върху 

измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, 

смъртност и миграция. 

Раждаемост - през 2019 г. в  областта са регистрирани 754 родени деца, като от тях 751 

(99.6%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се 

увеличава с 10 или 1.3%. Броят на живородените момчета е с 21 повече от броя на 
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живородените момичета или на 1000 живородени момчета се падат 946 живородени 

момичета. В градовете и селата живородените са съответно 606 и 145 деца, а коефициентът 

на раждаемост е 7.0‰ в градовете и 7.4‰ в селата. 

Смъртност - броят на умрелите през 2019 г. в област Габрово са 2114 души, а 

коефициентът на обща смъртност – 19.7‰. Спрямо предходната година, броят на умрелите е 

намален със 70, или с 3.2%. През 2019 г. на 1000 жени умират 1041 мъже. Продължават 

силно изразените различия в смъртността сред градското и селско население. Коефициентът 

на смъртност е по-висок в селата (32.6‰) отколкото в градовете (16.8‰). 

Естествен и механичен прираст на населението - броят и структурите на населението 

се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично 

(миграционно) движение. Разликата между живородени и умрели представлява естествения 

прираст на населението.  

Демографското развитие на област Габрово се характеризира с отрицателен естествен 

прираст на населението. През 2019 г. в резултат на отрицателния естествен прираст, 

населението на област Габрово е намаляло с 1363 души. 

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е 

минус 12.7‰. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 9.9‰, а в селата – 

минус 25.2‰. 

 

Резултат от гласуването: общо гласували – 4, за - 4, против – 0. 

Доклада се приема. 
 

По т. 3. 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 за сведение информацията за „Наети лица и средна брутна работна 

заплата в Габровска област за първо тримесечие на 2020 година“ 

2. ОСТС приема за сведение информацията за „Население и демографски процеси в 

Област Габрово за 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 


