
 

П Р О Т О К О Л  

№ 2/ м. юни 2022 г. oт неприсъствено  заседание  

на Областния съвет за тристранно сътрудничество - Габрово 

 

  На проведеното първо заседание на Областния съвет за тристранно 

сътрудничество (ОСТС) през м.март е приет план за дейността му. Плануваният период за 

провеждане на второ заседание е м. юни 2022 г. при следния ДНЕВЕН РЕД: 

1. Население и демографски процеси в област Габрово за 2021 г. 

2. Наети лица и средна работна заплата в Габровска област за първото тримесечие 

на 2022 година. 

И по двете точки от дневния ред докладчик е г-н Георги Цветков, началник отдел 

„Статистически изследвания - Габрово“, ТСБ – Север, Национален статистически 

институт.  

Г-н Цветков изпрати двата доклада, които са приложени към настоящия 

протокол. 

 

По т.1. Население и демографски процеси в област Габрово за 2021 година. 

 

Към 31.12.2021 г. населението на област Габрово е 103 404 души, което 

представлява 1.5% от населението на страната и 13.8% от населението на район Северен 

централен. В сравнение с 2020 г. населението на областта намалява с 2384 души, или с 

2.3%. 

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в 

страната. По предварителна оценка от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, 

пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 

души, а за област Габрово – 99 160 души. 

Основните констатации относно демографската ситуация в област Габрово през 

2021 година:  

• Намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост;  

• Нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;  

• Увеличава се броят на сключените граждански бракове;  

• Увеличава се броят на бракоразводите. 

През 2021 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта 

е намаляло с 2305 души.  

Намалението на населението в област Габрово, измерено чрез коефициента на 

естествения прираст, е минус 22.1.  

Областта заема челните места по намаление на населението в резултат от 

естествения прираст. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 18.7‰, а 

в селата - минус 35.4‰. 

 

По т.2. Наети лица и средна работна заплата в Габровска област за първото 

тримесечие на 2022 година. 

 

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края 

на март 2022 г. намаляват с 0.4 хил., или с 1.0%, спрямо края на декември 2021 г., като 

достигат 39.5 хиляди. 

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 48.0% и 11.6%. 

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2022 г. е 1 324 лв., февруари - 1 

337 лв., и за март - 1 448 лева.  



 

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в област 

Габрово e 1 370 лв. и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 3.6%. 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на 

наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото на 2022 г. са: 

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“; 

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

горива“;Образование“.  

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: 

„Строителство“; „Административни и спомагателни дейности“; „Хотелиерство и 

ресторантьорство“. 

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

месечна работна заплата област Габрово се нарежа на седмо място в страната след София 

(столица), София (област), Варна, Враца, Стара Загора и Пловдив. 
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РАЛИЦА МАНОЛОВА 
Областен управител на Област Габрово и 

Председател на Областен съвет за тристранно сътрудничество 

 

 

Изготвил протокола: (п) 

Мария Хубанова 

главен експерт в дирекция АКРРДС 

Секретар на ОСТС 


