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Днес,  9  март  2016  г.,  се  проведе  заседание  на  Областния  съвет  за  тристранно
сътрудничество, на което присъстваха:

1. Николай Сираков – Областна администрация
2. Десислава Гълъбова – Областна администрация
3. Росица Йонкова – РС на КНСБ
4. Галина Михнева - ГТПП
5. Георги Георгиев – СРС на КТ „Подкрепа“
6. Пламен Ацаров - БСК
Присъства и г-н Георги Цветков, началник на отдел „Статистически изследвания –

Габрово“.

След установяване наличието на кворум г-н Сираков откри заседанието, което протече
при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Наети лица и средна работна заплата за ІV тримесечие на 2015 г.
Докладва г-н Георги Цветков, н-к отдел „Статистически изследвания – Габрово“

По т.1: Г-н Сираков даде думата на г-н Цветков.
Г-н  Цветков  представи  накратко  методологията,  по  която  е  изготвена  информацията.

Данните са  получени от  тримесечното  наблюдение на  наетите  лица,  отработеното  време,
средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото
състояние  и  динамика  на  основни  аспекти  на  пазара  на  труда.  Наблюдението  е
репрезентативно,  като  се  използва  стратифицирана  случайна  извадка  от  предприятия.
Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28
административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието
според броя на наетите лица. 

По предварителни данни на Националния статистически институт  наетите лица по
трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на декември 2015 г.  са
39176, като броят им спрямо края на септември 2015 г. се намалява с 0.4% (за страната 2%).

Най-голямо намаление се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и
развлечение“ - с 11.6%, „Други дейности“ - със 7.1% и „Строителство“ – с 6.2%. Спрямо
септември  2015  г.  най-голямо  увеличение  на  наетите  има  в  дейностите:  „Операции  с
недвижими имоти“ - с 34.9% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива“ - с 27.1%.

В края на декември 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в
обществения сектор намаляват с 0.5% (до 7817), а в частния сектор с 0.3% (до 31359).

В края на четвъртото тримесечие на 2015 г. наетите са с 0.6% (или с 253) по-малко в
сравнение със същия период на 2014 г., като намалението на наетите в частния сектор е с
0.8%, а в обществения - с 0.1%.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 785 лв. и
нараства спрямо второто тримесечие на 2015 г. с 3.7%. За обществения сектор тя е 832 лв., а
за частния - 773 лв.
Икономическите  дейности,  в  които  е  регистрирано  най-голямо  увеличение  на  средната
месечна работна заплата, са „Образование“ – с 21.9% и „Професионални дейности и научни
изследвания“ – с 13.1%. 

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. най-голямо увеличение на средната
месечна работна заплата се наблюдава в икономически дейности  „Транспорт, складиране и
пощи“, „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2015 г.



по показателя средна работна заплата област Габрово се нарежда на 7-мо място. Областите с
най-висока средна месечна работна заплата за четвъртото тримесечие на 2015 г. са: София
(столица) - 1235 лв., София – 911 лв., Враца - 902 лв., Стара Загора - 896 лв., Варна – 861 лв. и
Пловдив – 812 лв.

Г-н Цветков обобщи, че нашата област е сред развиващите се области и всички трябва
да продължим да отстояваме тази тенденция.

Г-н Сираков покани членовете на съвета да изкажат мненията си по изнесените данни.
Основни теми в  дискусията  бяха демографската  картина в  областта  и  начините за

привличане и задържане на млади хора.
Г-н Сираков:  Притеснителното е не  толкова намаляването на  населението,  колкото

възрастовата структура – намалява делът на младите хора и работната ръка застарява. 
Г-н Цветков:  В края на  април ще има информация за демографските показатели в

областта.
Г-жа Михнева:  В последните няколко години няма разлика в  данните,  областта  се

движи между 6-о и 8-о място по средна работна заплата.  Трябва да се отбележи доброто
възнаграждение на учителите.

Г-н  Ацаров  оспори  представените  данни.  Според  него  в  строителството  средната
заплата е по-голяма, има голям дял на сивия сектор.

Г-жа Михнева: Какъв е възрастовият състав на работещите в сектор „Преработваща
промишленост“?  Те  съставляват  повече  от  половината  наети  лица  и  са  жизнено  важни.
Въпросът  е  принципен,  защото  от  този  възрастов  състав  зависи  бъдещето  на  областта.
Средната възраст в областта е над 42-43 години. 

Г-н Сираков: Хубаво е да се заостри вниманието на фирмите от сектора върху този
факт. Предвид ниската раждаемост, областта не може да разчита на млади хора. Габрово, като
най-голям  град  в  областта,  трябва  да  се  отвори  към  млади  хора.  Институциите  и
работодателите трябва да помислят за предоставяне на възможности за привличане на млади
хора. 

Г-жа Йонкова допълни, че младите хора трябва не само да бъдат привлечени, а и да
бъдат задържани тук.

Г-н Георгиев:  Трудно се  намират хора на възраст до 29 години дори за  мерките и
програмите, които предлага Дирекция „Бюро по труда“.

Г-н Ацаров: Габрово няма с какво да стимулира млади хора, освен с високи заплати.
За тях няма подходящи условия. Само добра заплата не е достатъчна, социалната среда не е
подходяща.  Трудно  ще  е,  докато  не  се  върнат  младите  мениджъри,  които  да  стимулират
модерно производство и съвременен бизнес.

Г-н Сираков се съгласи, че едно от важните за младите хора неща е средата, понякога
дори по-важно от заплащането.

Г-жа Михнева смята,  че  би било добре,  ако може да  се  представи информация за
възрастовия състав на заетите лица.

Г-н  Сираков:  Ако  разполагаме  с  такава  информация,  бихме  могли  да  инициираме
среща с работодатели, на която да се постави въпросът за възрастовата структура на заетите
лица в различните сектори на икономиката.

С това дискусията приключи и заседанието бе закрито.

НИКОЛАЙ СИРАКОВ /п/
Областен управител на Област Габрово
Председател на Областния съвет за тристранно сътрудничество

Изготвил протокола: /п/
Десислава Гълъбова
Главен експерт в дирекция АКРРДС
Секретар на Областния съвет за тристранно сътрудничество


