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ПРОТОКОЛ № 25  

От неприсъствено заседание на Областен съвет за тристранно сътрудничество 

 

Състав на съвета: 

 

Председател - Мария Пенева – Областна администрация – Габрово 

Секретар - София Димитрова – Областна администрация – Габрово 

Членове: 

1. Даниела Йорданова – СРС на КТ ,,Подкрепа” - Габрово 

2. Росица Йонкова – Регионален съвет на КНСБ - Габрово 

3. Галина Михнева – ГТПП 

4. Пепа Сомлева – ИСА /Стопанска камара/ - Габрово 
 

 

 

ДНЕВЕН РЕД : 
 

1. Наети лица и средна брутна работна заплата в Габровска област за второ и трето 

тримесечие на 2019 година. 

      Отдел „Статистически изследвания – Габрово 
 

2. Състояние на пазара на труда в Габровска област през първите девет месеца на 2019 г. 

            

           Дирекция „Бюро по труда” - Габрово 

3. Текущи 
 

 

В хода на процедурата по чл.7, ал.1 от Правилата за организацията и дейността на 

Областния съвет за тристранно сътрудничество 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”) – по всички точки от дневния ред - за 

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 5 гласа ,,ЗА”. 
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По т. 1. Наети лица и средна брутна работна заплата в Габровска област за второ и трето 

тримесечие на 2019 година. 
 

Резултат от гласуването: общо гласували – 5, за - 5, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

По т. 2. Състояние на пазара на труда в габровска област през първите девет месеца на 

2019 г. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 5, за - 5, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

По т. 1 и т. 2 от дневния ред - В Съвета се докладва от името и в рамките на 

правомощията на институцията, която представлява. 

 
 

По т. 3. Текущи – няма предложения 

 

 

 
 

На настоящото заседание бяха взети следните  
 

Р Е Ш Е Н  И Я: 

 

1. Областния съвет за тристранно сътрудничество приема доклад на тема "Наети 

лица и средна брутна работна заплата в Габровска област за второ и трето 

тримесечие на 2019 г.  

2. Областния съвет за тристранно сътрудничество приема доклад на тема "Състояние 

на пазара на труда в Габровска област за първите девет месеца на 2019 г. -  
 

 

 

Материалите изнесени на заседанието са неразделна част от настоящия протокол – 3 бр. 

  

 

 

 

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 


