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П Р О Т О К О Л  

№ 86 

 

Днес, 26 април 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. Деница Вачкова – Община Дряново 

5. Станимира Христова – Община Севлиево (пълномощно) 

6. Николина Николова – Община Трявна 

7. Лена Енева  – Дирекция „Бюро по труда” 

8. Катя Колева – Дирекция „Инспекция по труда” Габрово 

9. Нели Баракова  – Регионална дирекция „Социално подпомагане” 

10. Георги Цветков – отдел „Статистически изследвания - Габрово” 

11. Магдалена Василева – Общинско училищно настоятелство 

12. Галина Михнева – ГТПП 

13. Пепа Сомлева – ИСА Габрово  

14. Росица Йонкова – РС на КНСБ 

15. Светла Начева – СРС на КТ „Подкрепа“ 

 

На заседанието присъстват всички членове на Постоянната комисия по заетост.  

Г-жа Пенева поздрави присъстващите и откри заседанието.   

С 15 гласа „за” бе приет следният 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Обсъждане и одобрение на Регионалната програма за заетост на област Габрово за 

2018 г. 

2. Други 

 

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

 

По т.1 - Обсъждане и одобрение на Регионалната програма за заетост на област 

Габрово за 2018 г. 

 

Г-жа Пенева: Съгласно разпределението на Националния план за действие по заетоста 

през 2018 г. за област Габрово средствата са в размер на 47 925 лв. Усреднените стойности по 

общини, които одобрихме на предишното заседание на комисията на 26 март, съобразно 

Методика за оценка на подадените проектни предложения, са:  

Община Габрово  16 972 лв. 

Община Дряново  11 676 лв. 

Община Севлиево  10 985 лв. 

Община Трявна    8 291 лв. 

Общо за областта:  47 924 лв. 

Остатък:                   1 лв. 

 

Със Заповед № ОСК-07-01-48/02.04.2018 г. на Областен управител е назначена работна 

група със задача да разработи регионална програма за заетост и обучение на област Габрово, 

която да внесе за обсъждане от ПКЗ. 

Проектът на регионална програма за заетост, който сте получили по елeктронна поща, е 

разработен на основата на предложенията от общинските администрации от Габровска област. 

Предложенията са съобразени с приоритетите в регионалния и общинските планове за развитие 

и областната стратегия за развитие 2014-2020. Общият бюджет на програмата е 48 999 лева. От 
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тях 47 305 лева са исканите средства от държавния бюджет, 1 650 лв. е финансовия принос на 

общините. В качеството си на работодатели, четирите общински администрации ще осигурят на 

наетите лица инструменти, материали и работно облекло, необходими за реализиране на 

заложените в програмата дейности. Планира се разкриването на 16 работни места (7 на пълен и 

9 на непълен работен ден) в 9 населени места. 

 Г-жа Пенева даде думата на представителите на общините да представят накратко 

своите проектни предложения. 

 Г-жа Вачкова: Нашето предложение осигурява заетост на 1 лице на пълно работно 

време в гр. Дряново и 4 лица, на половин ден в по-големите села от общината – Царева ливада, 

Гостилица и Скалско. Желанието ни е да подпомогнем за облагородяването на тези села, 

доколкото е възможно, в рамките на програмата. Със средства на общината ще бъдат закупани 

необходимите материали и работно облекло. 

Г-жа Николова: Ние планираме наемането на 4 човека на непълен работен ден, за 6 

месеца в: гр. Плачковци, гр. Трявна и най-отдалеченото от общинския център – кметство 

Радевци. Останалите села имат осигурени допълнителни работници, които да подпомогнат 

дейностите по благоустрояване и поддържане на териториите за обществено ползване. 

Г-жа Христова: Предложението на Община Севлиево е за 3 работни места за 6 месеца. 

Едното работно място е с непълен работен ден - 4 часа. И трите работни места са в града. 200 

лв. е съфинансирането по програмата от общинския бюджет. 

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

основание чл. 31 от Закона за насърчаване на заетоста, във връзка с чл. 25а от Правилника за 

прилагане на Закона за насърчаване на заетостта Постоянната комисия по заетост към 

Областния съвет за развитие одобрява Регионална програма за заетост на област Габрово за 

2018 година“. 

 

Резултат от гласуването: общо гласували – 15, за – 15 

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. На основание чл. 31 от Закона за насърчаване на заетоста, във връзка с чл. 25а от 

Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта Постоянната комисия по 

заетост към Областния съвет за развитие одобрява Регионална програма за заетост на област 

Габрово за 2018 година. 

 

Приложение: 1. Методика за оценка на подадените проектни предложения. 

 

(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 


