РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

О Б Л А С Т E Н У П РА В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т ГА Б Р О В О
№ ОСК-06-121 /5/

Препис!

07.04.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 29 март 2022 г. (вторник) от 10:30 часа в заседателна зала на Областна
администрация - Габрово се проведе заседание на Областния съвет за тристранно
сътрудничество, на което присъстваха:
1. Ралица Манолова – Областна администрация – Габрово
2. София Димитрова – Областна администрация – Габрово
3. Росица Йонкова – Регионален съвет на КНСБ - Габрово
4. Пепа Сомлева – Председател на УС на ИСА /Стопанска камара/ - Габрово
5. Даниела Йорданова – СРС на КТ „Подкрепа“ – Габрово
6. Николай Григоров – АИКБ - Габрово
Присъстваха още:
Александър Йорданов – ЗА директор Дирекция „Бюро по труда – Габрово
Георги Цветков – началник на отдел “Статистически изследвания – Габрово
Отсъстваха:
Галина Михнева – представител на ГТПП
Георги Стоименов – КРИБ - Габрово
След установяване наличието на кворум, г-жа Манолова откри заседанието на
Областния съвет по тристранно сътрудничество, което протече при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. Приемане на отчет за дейността на ОСТС – Габрово за 2021 година
2. Приемане на план за работа на ОСТС – Габрово за 2022 година
3. Състояние на пазара на труда в Габровска област за четвърто тримесечие на 2021 г. и
за цялата 2021 г. – съпоставка с предходната година (2020 г.)
Дирекция „Бюро по труда” – Габрово
4. Наети лица и средна работна заплата в Габровска област за трето и четвърто
тримесечие на 2021 г.
Отдел „Статистически изследвания“ – Габрово
5. Текущи
Не бяха направени допълнения или предложения и така определения Дневен ред бе
приет единодушно с 6 гласа ,,ЗА”.
Членовете на съвета разполагаха предварително с информацията по всички точки от

дневния ред (приложени към настоящия протокол), затова г-жа Манолова даде думата на
присъстващите за въпроси към докладващите.
По т. 1. Приемане на отчет за дейността на ОСТС – Габрово за 2021 година
Всички членове бяха запознати с отчета за работа ОСТС за 2021 година и г-жа
Манолова предложи точката от дневния ред да бъде подложена на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 6, за - 6, против – 0 , въздържал се - 0.
Предложението се приема.
По т. 2. Приемане на план за работа на ОСТС – Габрово за 2022 година
Всички членове бяха запознати с плана за работа ОСТС за 2022 и г-жа Манолова
предложи точката от дневния ред да бъде подложена на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 6, за - 6, против – 0 , въздържал се - 0.
Предложението се приема.
По т. 3: Състояние на пазара на труда в Габровска област за четвърто тримесечие на
2021 г. и за цялата 2021 г. – съпоставка с предходната година (2020 г.)
Според получения доклад на Дирекция „Бюро по труда” – Габрово:
 През четвърто тримесечие на 2021 година в област Габрово са регистрирани 950
безработни лица. Равнището на безработица за посочения период е 3,12 %.
Постъпили на работа са общо 712 лица, като 520 от тях са на първичен пазарна
труда, а 192 на субсидирана заетост. През последното тримесечие на Дирекция
„Бюро по труда“ – Габрово са обявени общо 913 работни места, от които 680
работни места на първичен пазар и 233 работни места за субсидирана заетост по
различни проекти и програми, реализирани от институцията.
 През 2021 г. Габровска област са регистрирани 3791 безработни лица. Равнището
на безработица за годината е 3,91 %. Постъпили на работа са общ 3940 лица като
3087 от тях са на първичен пазар и 897 на субсидирана заетост. През изминалата
2021 година в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Габрово са обявени общо 4343
работни места, от които 3241 работни места на първичен пазар и 1102 работни
места за субсидирана заетост по различните проекти и програми реализирани от
институцията.
Спрямо 2020 г. равнището на безработица се е понижило с 1,53 процентни пункта.
Спрямо предходната година е по-голям броя на устроените на работа безработни лица, както
и обявените в институцията работни места.
Господин Йорданов (ДБТ-Габрово) информира Областния съвет, че през изминалата
седмица (на 24 и 25 март 2022 година) има проведени срещи с украински граждани,
регистрирани на територията на област Габрово. Те бяха запознати с дейността на Агенцията
по заетостта като обществен посредник на пазара на труда. Голяма част от тях обаче все още
се ориентират в избора си на статут за пребиваване. Екипите на Агенцията по заетостта
предоставиха поредица от информационни материали на руски и украински език – за
запознаване със статута на временна закрила, за достъпа до пазара на труда в България и
услугите на Агенцията по заетостта, за условията на живот и труд в България, за различни
социални услуги и други полезни източници на информация. Предоставен бе и QR код за
попълване на електронния формуляр за проучване нагласите на украинските граждани за
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започване на работа. Двете страни размениха контакти с цел търсене на съдействие и
подпомагане при необходимост от страна на бюрата по труда. На много места, за попълване
на онлайн анкетите, на разположение бяха предоставени и лаптопи.
Постъпи въпрос от г-жа Манолова реална ли е безработицата на територията на
област Габрово за 2021 г. или това всъщност се дължи на ниската активност на безработните
да се записват в бюрата по труда на територията на областта. Господин Йорданов увери, че
изнесените данни са реални и за разлика от предходната 2020 година, когато нивото на
безработица е било в пъти по-голямо (поради масовото съкращаване и закриване на работни
места заради създалата се епидемична обстановка), през 2021 година се отчита понижаването
на равнището на безработица, тъй като повечето работодатели, които са освободили
работници в началото на пандемията към настоящия момент са наело отново работници.
Предложение от г-жа Росица Йонкова (КНСБ-Габрово) – при изготвяне на справката
за следващи заседания, освен на областно ниво, да бъде представена информация за
състоянието на пазара на труда и по общини.
Постъпи въпрос и от г-жа Сомлева (ИСА/Стопанска асоциация – Габрово) дали има
информация в дирекция „Бюро по труда“ Габрово за много регистрирани безработни лица,
които са освободени от фирми/предприятия, основно произвеждащи и изнасящи своята
продукция главно за руския пазар. От дирекцията отговориха, че такава тенденция не се
забелязва, но има единични случаи.
Председателя на Областния съвет, г-жа Манолова предложи точката от дневния ред да
бъде подложена на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 6, за - 6, против – 0.
Предложението се приема.
По т. 4: Наети лица и средна работна заплата в Габровска област за трето и четвърто
тримесечие на 2021 г.
4.1. Наети лица и средна брутна работна заплата през трето тримесечие на 2021
година в област Габрово
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по
трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на септември 2021 г.
намаляват с 0.1 хил., или с 0.4%, спрямо края на юни 2021 г., като достигат 39.6 хиляди.
Спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се
наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Строителство“
и „Операции с недвижими имоти“. Увеличение се наблюдава сред наетите лица по трудово и
служебно правоотношение в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална
работа“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Други дейности“.
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 48.8% и
11.5%.
В края на септември 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. наетите лица по
трудово и служебно правоотношение се увеличават с 0.9 хил., или с 2.1%. Най-голямо
увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Хуманно здравеопазване и
социална работа“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Професионални дейности и научни
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изследвания“.
Средната брутна месечна работна заплата за юли 2021 г. е 1 309 лв., август - 1 255
лв., и за септември - 1 297 лева.
През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в област
Габрово e 1 287 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2021 г. с 1.5%. Икономическите
дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са: „Създаване и разпространение
на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Административни и
спомагателни дейности“, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“. Увеличение на
работната заплата се наблюдава в дейностите: „Селско, горско и рибно стопанство“,
„Професионални дейности и научни изследвания“ и „Образование“.
През третото
тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.0% спрямо същия
период на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности
„Професионални дейности и научни изследвания“ и „Образование“.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на
наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2021 г. са:
 „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения“ - 2 496 лева;
 „Образование“ - 1 655 лева ;
 „Държавно управление“ -1 507 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
 „Административни и спомагателни дейности“ - 732 лева
 „Други дейности“ – 797 лева
 „Строителство“ - 802 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през
третото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 12.5%, а в частния - с 6.8%
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),
Варна, София (област), Враца Стара Загора, Разград и Пловдив.
4.2. Наети лица и средна брутна работна заплата през четвърто тримесечие на 2021
година в област Габрово
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по
трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на декември 2021 г. се
увеличава с 0.4 хил., или с 0.9%, спрямо края на септември 2021 г., като достигат 39.9 хиляди.
Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се
наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ ,
„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Намаление се наблюдава сред
наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности,
„Операции с недвижими имоти“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Други
дейности“.
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 48.9% и
11.8%.
В края на декември 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. наетите лица по
трудово и служебно правоотношение се увеличават с 1.1 хил., или с 2.8%. Най-голямо
увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Хуманно здравеопазване и
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социална работа“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети“.
Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2021 г. е 1 284 лв., ноември - 1
319 лв., и за декември - 1 368 лева.
През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в област
Габрово e 1 323 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 2.8%.
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са: „Създаване и
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Oбразование“, и
„Хуманно здравеопазване и социална работа“. Увеличение на работната заплата се наблюдава
в дейностите: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива“, „Строителство“ и „Държавно управление“.
През четвъртото
тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.4% спрямо същия
период на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности
„Професионални дейности и научни изследвания“ и „Образование“.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на
наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото на 2021 г. са:
 „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения“ - 2 893 лева;
 „Образование“ - 1 914 лева;
 „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива“ -1 739 лева
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
 „Административни и спомагателни дейности“ - 753 лева;
 „Други дейности“ – 755 лева;
 „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 778 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през
третото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 13.8%, а в частния - с 8.1%.
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),
Враца, Варна, София (област), Стара Загора, Пловдив и Русе.
Доклада на ОСИ-Габрово бе предложен за гласуване на членовете на ОСТС.
Резултат от гласуването: общо гласували – 6, за - 5, против – 0 , въздържал се - 1.
Предложението се приема.
По т. 5. Текущи
По предложение на г-н Цветков (ОСИ-Габрово) за в бъдеще да има изнесени
заседания, а всички членове на Съвета се обединиха в едно общо решение – за в бъдеще
освен планираните 3 заседания за текущата 2022 календарна година да се предвиди
провеждане на извънредни заседания, касаещи ситуацията в Габровска област, във връзка с
бежанците от Украйна.
Предложение от г-жа Сомлева (ИСА/Стопанска асоциация) – да се изготвя седмичен
бюлетин с информация и нормативни документи свързани с бежанците на територията на
област Габрово от Областна администрация Габрово, който да бъде предоставян на
работодателските и синдикални организации и всички държавни институции, касаещи
дадения проблем на територията на област Габрово.
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Предложенията бяха подложени на гласуване.
Резултат от гласуването: общо гласували – 6, за - 5, против – 0 , въздържал се - 1.
Предложението се приема.
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 2021 г.
2. ОСТС приема така предложения план за работа за 2022 г.
3. ОСТС приема за сведение информацията за „Състояние на пазара на труда в
Габровска област за четвърто тримесечие на 2021 г. и за цялата 2021 г. –
съпоставка с предходната година (2020 г.)”
4. ОСТС приема за сведение информацията за „Наети лица и средна работна заплата в
Габровска област за трето и четвърто тримесечие на 2021 г.“
5. Текущи – плануване на изнесени заседания и извънредни заседания, във връзка с
бежанците на територията на област Габрово и изготвяне на седмичен бюлетин от
Областна администрация – Габрово за информация на всички институции имащи
отношение към въпросите с бежанците от Украйна.
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Председател на Областен съвет за тристранно сътрудничество
Изготвил протокола:
/П/
София Димитрова
Старши експерт в дирекция АКРРДС
Секретар на Областен съвет за тристранно сътрудничество
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