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П Р О Т О К О Л  

№ 85 

 

Днес, 26 март 2018 г., се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към 

Областния съвет за развитие, на което присъстваха: 

1. Мария Пенева  – Областна администрация 

2. Мария Хубанова – Областна администрация 

3. Нела Рачевиц – Община Габрово 

4. Деница Вачкова – Община Дряново 

5. Николина Николова – Община Трявна 

6. Лена Енева  – Дирекция „Бюро по труда” 

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

8. Нели Баракова  – Регионална дирекция „Социално подпомагане” 

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

10. Магдалена Василева – Общинско училищно настоятелство 

11. Галина Михнева – ГТПП 

12. Емануил Енев – ИСА Габрово (пълномощно) 

13. Росица Йонкова – РС на КНСБ 

 

След установяване наличието на кворум г-жа Пенева откри заседанието.   

С тринадесет гласа „за” бе приет следният 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Обсъждане на обобщената информация за резултатите от първото проучване на 

потребностите на работодателите от работна сила в област Габрово – чл.6, ал. 2, т. 5 от 

Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. 

2. Разработване на регионална програма за заетост на област Габрово за 2018 г.: 

- разпределяне по общини на определените в Националния план за действие по заетостта 

през 2018 година финансови средства за област Габрово, в съответствие с приетата методика; 

- предложения за състав на комисията за разработване на регионална програма за заетост 

по чл. 25а, ал. 3, ал.4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. 

 

Материалите по дневния ред са изпратени до всички по електронна поща. 

 

По т.1 - Обсъждане на обобщената информация за резултатите от първото 

проучване на потребностите на работодателите от работна сила в област Габрово 

 

Председателят на ПКЗ даде думата на директора на ДБТ-Габрово да представи накратко 

извършената работа и направените изводи от пилотното анкетно проучване. 

Г-жа Енева: В периода на анкетиране 85 работодатели от областта са участвали в 

проучването.  Екипът на ДБТ-Габрово активно комуникира с фирмите, изпратени са мейли до 

над 600 работодатели от областта; оказано е компетентна помощ и съдействие при попълване 

на анкетата. Една от целите е вземането на адектватни органи от страна на държавните органи в 

резултат на направените заявки и нужди от страна на бизнеса. В този смисъл е важно да 

продължи активната информационна работа по разясняване смисъла от провеждането на такова 

анкетиране.  

Г-жа Енева представи в резюме основните раздели от обобщената информация за 

областта, срещнатите трудности, направените изводи и препоръки. 

 Г-жа Пенева благодари на г-жа Енева за усилената работа, която са свършили тя и 

нейния екип и прикани членовете на ПКЗ да изкажат становищата си по текстовата и 

табличната информация за резултатите на областно ниво. 
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Г-н Цветков: На база на дългогодишния ми опит в работата със статистически данни и 

проучвания, искам да споделя, че няма удобен период за бизнеса, в който да проведе 

анкетиране. Задачата е трудна, всички трябва да осъзнаем, че за да се постигнат целите на такъв 

вид анкетиране е необходима активна информационна работа, усилия от страна на всички: 

администрация, организации на работодателите, синдикати. Г-н Цветков заяви готовност за 

съдействие от страна на отдел „Статистически изследвания – Габрово“. 

Г-жа Михнева подкрепи напълно направените изводи от пилотното проучване за област 

Габрово. ГТПП е изпращала няколко пъти мейли да своите членове, публикувана е информация 

и във фейсбук. Тя подкрепи г-жа Енева, че анкетата трябва да бъде опростена в частта, свързана 

с търсените професии. Анкетата да бъде до 4-тата цифра на класификатора, защото във вида, в 

който е сега е много специфична, изисква добро познаване и стигайки до този въпрос някои от 

попълващите се отказват. Г-жа Михнева изказа притеснение, че в планираното за м. август 

второ за годината анкетиране ще има по-малко участващи фирми. 

Г-жа Василева подкрепи направените изводи и препоръки и поздрави г-жа Енева за 

добре свършената работа. 

 

След приключване на обсъжданията г-жа Пенева подложи на гласуване следното 

решение  “Във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетоста и писмо изх. № 20-00-

129/31.01. 2018 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Постоянната комисия 

по заетост към Областния съвет за развитие съгласува обобщената информация с резултати от 

анкетното проучване на потребностите на работодателите от област Габрово от работна сила“. 

 

Резултат от гласуването: общо гласували – 13, за – 13. 

Решението се приема. 

По т. 2 Разработване на регионална програма за заетост на област Габрово за 2018 

г.: 

- разпределяне по общини на определените в Националния план за действие по 

заетостта през 2018 година финансови средства за област Габрово, в съответствие с 

приетата методика; 

- предложения за състав на комисията за разработване на регионална програма за 

заетост по чл. 25а, ал. 3, ал.4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване 

на заетостта. 

 

Г-жа Пенева: В ОА-Габрово е получено писмо от Министъра на труда и социалната 

политика за стартиране на процеса по разработване на регионалната програма за заетост. 

Съгласно разпределението на Националния план за действие по заетоста през 2018 г. за област 

Габрово са разпределени 47 925 лв. Писмото на МТСП, Заповедта с образец за разработване на 

Регионалната програма за заетост са ви изпратени по електронна поща преди днешното 

заседание. Получи ли сте и проект на Методика за оценка на подадените проектни предложения 

с разпределение на финансовите средства по общини, което е както следва. 

Усреднени стойности по общини: 

Габрово  16 972 лв. 

Дряново  11 676 лв. 

Севлиево  10 985 лв. 

Трявна    8 291 лв. 

 

Общо:   47 924 лв. 

Остатък:           1 лв. 

 

Г-жа Хубанова: Разпределението на финансовите средства е изготвено съгласно вече 

одобрена методика от ПКЗ, на основание критерите, заложени в ППЗНЗ: средногодишно 
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равнище на безработица; средногодишен брой на регистрираните безработни. При 

изчислението са използвани данните на АЗ по посочените критерии. 

Членовете на ПКЗ нямаха коментари и подкрепиха предложеното разпределение. 

 

Г-жа Пенева: За разработване на регионалната програма е необходимо със Заповед на 

Областен управител да бъде създадена работна група. Членовете и трябва да отговарят на 

изискванията на чл.25а, ал. 4 от ППЗНЗ.  Г-жа Пенева покани присъстващите представители на 

общините да направят своите предложения за участници в работната група. 

Направени бяха следните предложения: 

 Петя Цвяткова, гл. експерт в дирекция ОСД - Община Габрово 

 Мая Михайлова, ст.експерт в дирекция ИХП -  Община Дряново 

 Илиана Георгиева, главен експерт ЧР - Община Трявна 

Г-жа Пенева: Срокът за изпращане на регионалната програма в МТСП е 30 април, като 

преди това тя трябва да бъде одобрена на заседание на ПКЗ. С цел спазване на посочения срок 

предлагам да се обединим около следния индикативен график и крайни срокове: 

 16 април (понеделник) -  представяне в ОА-Габрово на проектните предложения от 

общинските администрации; 

 19 април (четвъртък) – разработване регионална програма за заетост от работната 

група; 

 периода 20-25 април – провеждане на заседание на ПКЗ; 

 30 април – изпращане на одобрената регионална програма в МТСП. 

Има ли други предложения. Такива не бяха направени, членовете на ПКЗ одобриха 

направеното предложение. 

Г-жа Пенева обърна внимание при подготовката на проектните предложения на 

общините да се спазва образеца, утвърден от Министъра и допустимите за финансиране 

разходи, подробно описани в писмото на МТСП. 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на ПКЗ беше закрито.  

 

На настоящото заседание бeше  взето следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетоста и писмо изх. № 20-00-

129/31.01. 2018 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Постоянната комисия 

по заетост към Областния съвет за развитие съгласува обобщената информация с резултати от 

анкетното проучване на потребностите на работодателите от област Габрово от работна сила. 

 

 

 

 

 

(п) 

МАРИЯ ПЕНЕВА  
Заместник областен управител на Област Габрово и 

Председател на Постоянната комисия по заетост 

 

 

Изготвил протокола: (п) 

Мария Хубанова 

Главен експерт в дирекция АКРРДС 

Секретар на Постоянната комисия по заетост 


