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П Р О Т О К О Л  

№ 87 

 

Днес, 16 октомври  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. Красимира Йорданова – Община Севлиево  

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. Радинка Кубатова – ГТПП (пълномощно) 

11. Росица Йонкова – РС на КНСБ 

12. Светла Начева – СРС на КТ „Подкрепа“ 

 

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

С дванадесет гласа „за” бе приет следният 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

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

потребностите на работодателите от работна сила в област Габрово.  

2. Други. 

 

Материалите по дневния ред са изпратени до членовете на ПКЗ по електронна поща. 

 

По т.1 Обсъждане на обобщената информация за резултатите от второто проучване 

на потребностите на работодателите от работна сила в област Габрово. 

 

Г-жа Пенева даде думата на г-жа Лена Енева - директор на Бюрото по труда – Габрово 

да представи обобщената информация. 

Г-жа Енева: С промените в ЗНЗ от 2018 г. сме задължени два пъти годишно да 

провеждаме анкетиране сред работодателите за потребностите им от работна сила. При 

настоящото проучване има няколко основни разлики в сравнение с първото, което се проведе 

през м. февруари 2018 г.: 1.Редуциран/намален е обема на анкетния формуляр, което улеснява в 

значителна степен участието на работодателите в процеса. 2. С цел представителност на 

проучването от АЗ е направена статистическа извадка на фирми от областта - 137, които 

следваше задължително да бъдат поканени за участи. Фирмите са избрани според вида 

икономическа дейност; брой наети лица и др. При нефункциониращи фирми, фирми, които не 

могат да бъдат открити на посочения адрес (около 25% бяха такива) или които откажат участие, 

същите, според указанията на АЗ трябваше да бъдат заменени с фирми с идентичен код на 

икономическа дейност и брой наети лица. Известно затруднение, с което се справихме 

успешно, бе използването в първоначалния списък  на КИД  2003 г. и актуалната класификация 

на фирмите по вид дейност според КИД 2008.  Анкетата са попълнили 20 работодатели от 

община Севлиево; 21 от община Трявна; 9 от община Дряново и 87 от община Габрово. Общия 

брой работодатели от област Габрово, попълнили анкетата е 137. Извън статистическата 

извадка формулярът е попълнен и от други фирми. Техните отговори не са включени в 

представяната днес обобщена информация. При настоящето проучване беше допуснато да има 

анкетьори, което е положително. Голяма част от анкетите са попълнени с помощта на 

анкетьорите от ДБТ-Габрово, част от тях чрез телефонен разговор и/или предварително 



стр. 2 от 2 

 

уговаряне на срещи. Срещнатите трудностите, направените изводи и предложения за 

подобрение на процеса са описани подробно в информацията, която сте получили. 

 

 Г-жа Пенева прикани присъстващите да направят коментар.  

Г-жа Рачевиц обърна внимание, че при анализа на въпросите, въпрос № 4 два пъти е 

спомената професията машинен техник 521010 с различен брой/% работодатели. 

След проверка г-жа Енева установи, че има техническа грешка и отговора, който са 

избрали 11 бр. работодатели/ 8% касае професия машинен оператор 521030. 

 

Други изказвания нямаше и г-жа Пенева подложи на гласуване следното решение “Във 

връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетоста и писмо изх. № 20-00-1057/31.07.2018 

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 – 12, за – 12 

Решението се приема. 

По т. 2 Други 

 

По тази точка нямаше теми, които да бъдат разисквани и поради изчерпване на дневния 

ред заседанието, председателят закри заседанието.  

 

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-

1057/31.07.2018 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 


