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ПРОТОКОЛ 

от заседание на Областния съвет за тристранно  

сътрудничество Ямбол  

07.09.2017 г. 

 

Днес, 07.09.2017 г. от 10.30 ч. в сградата  на Областна администрация Ямбол се 

проведе редовно заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС). 

На заседанието присъстваха следните членове: 

1. Христо Колев – Зам.областен управител на област Ямбол и председател на ОСТС 

2. Илияна Димитрова – Председател на РС на КНСБ Ямбол и зам.председател на ОСТС 

3. Мария Маджарова – Председател на СРС на КТ „Подкрепа“ Ямбол 

4. Павлина Пенева - Главен секретар на Областна администрация Ямбол 

5. Татяна Чанкова – Директор  на Дирекция „Бюро по труда” - Ямбол 

6. Татяна Дюлгерова  - Директор на Дирекция „Бюро по труда”  – Елхово 

7. Стойко Стойков – Началник  на отдел ОМДК в РУО – Ямбол 

8. Таня Бончева – Изпълнителен директор на Индустриална стопанска асоциация  Ямбол 

9. Николай Клисурски – Секретар на КРИБ Ямбол 

10. Стойчо Стойчев – Председател на УС на ЯТПП 

Участие в заседанието на съвета взе и г-жа Калина Казанджиева - Директор на ТСБ – 

Югоизток. 

 

Заседанието премина в следния дневен ред: 

1. Откриване на заседанието.  

Христо Колев – Зам. областен управител, Председател на ОСТС 

2. Основни изводи от социално-икономическия анализ за състоянието и 

тенденциите в развитието на област Ямбол. 

Докладва: Христо Колев – Зам. областен управител, Председател на ОСТС 

3. Информация  за  състоянието,  тенденциите  на  регистрираната  безработица,  

търсенето на труд и постъпилите на работа чрез посредничеството на Дирекции 

„Бюро по труда” в област Ямбол за периода януари – юни 2017 г. 

 Докладват: Директори на Дирекции „Бюро по труда“ Ямбол и Елхово 

4. Население и демографски процеси в област Ямбол през 2016 г. Отражение на 

демографската ситуация върху пазара на труда в област Ямбол. 

Докладва:  Представител на Отдел Статистически изследвания –  Ямбол 

ТСБ – Югоизток 

5. Идентифициране на основни проблеми на пазара на труда пред бизнеса в област 

Ямбол. Обсъждане и предложения. 

Докладват: Представители на синдикални и работодателски организации 
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6. Избор на заместник-председател на Областния съвет за тристранно 

сътрудничество – Ямбол – съгласно чл.4 ал.2 от правилата за организацията и 

дейността на ОСТС. 

7. Разни. 

Заседанието на Областния съвет за тристранно сътрудничество бе открито и водено от 

Христо Колев – Зам. областен управител и Председател на ОСТС. Той благодари на 

присъстващите членове за участието в настоящото заседание и изрази своето желание за 

активизиране на тристранния диалог в региона. 

 

По точка 2: Председателят на ОСТС Христо Колев представи основните изводи от 

социално-икономическия анализ за състоянието и тенденциите в развитието на област 

Ямбол. Анализът е направен  във връзка с изготвянето на годишния доклад за наблюдение на 

изпълнението на областната стратегия за развитие на област Ямбол за 2016 г.  В своя доклад 

г-н Колев представи следните факти и проблеми, характеризиращи икономическото 

състояние и тенденциите в развитието на област Ямбол:  Икономическите показатели на 

регионално ниво се подобряват. Отчита се растеж на БВП с 3,6% по БВП на човек от 

населението, оставаме обаче значително под средното за страната – на 12-то място сред 28-те 

области. Стойността на БВП на човек е по-ниска от средната за Югоизточния район, която 

пък е по-ниска от средната за страната. По показателя брутна добавена стойността в областта 

има увеличение на индустриалния сектор, намалява относителният дял на добавената 

стойност на аграрния сектор и се запазва относителният дял на услугите. По показател на 

преки чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор за областта през 2015 г. са отчетени 

79 млн. евро, те са 6 пъти по-ниски от средното за страната, изчислено на човек от 

населението. Въпреки увеличението спрямо 2014 г. област Ямбол е сред последните места в 

страната по размер на реализирани преки чуждестранни инвестиции. 

Средната годишна заплата на наетите лица в област Ямбол за 2015 г. е била 8 053 лв., 

което е 23,5 % под средното ниво за страната, което е било 10 535 лв. Областта се нарежда на 

14-то място сред 28-те области и на предпоследно  място в Югоизточен район пред област 

Сливен. 

По отношение на демографската картина, тенденцията за намаляване на населението в 

областта е устойчива  – по този показател сме на 22-ро място сред 28 области в страната, 

информира г-н Колев. За една година сме намалели с 1 500 души, което прави 1,2 %,. За 

период от 10 години сме намалели с 22 249 човека, което е 15,3 % намаление на населението 

в Ямболска област. 

Сред възможните мерки, които следва да се вземат според г-н Колев  са задържане на 

младите хора, реакция на вътрешната и външна миграция от областта, стимулиране 

завръщането на емигрирали квалифицирани кадри, насърчаване на раждаемостта сред 

образованото българско население; насърчаване на отговорно родителство и др. Насърчаване 

на инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност, засилване на 

сътрудничеството между професионалното образование и бизнеса.  

В края на своя доклад Председателят на ОСТС  очерта основният извод от направения 

анализ - развитието на област Ямбол може да стане само, ако значително се подобри 

демографската картина на областта и нейния инвестиционен облик. Пълният текст на 

доклада е приложен към настоящия протокол (Приложение 1). 

 

По точка 3: Думата беше предоставена на Татяна Чанкова - Директор  на Дирекция 

„Бюро по труда” – Ямбол, която представи данни и информация за  състоянието,  

тенденциите  на  регистрираната  безработица и търсенето на труд  в трите общини, 

обслужвани от бюрото - Ямбол, Тунджа и Стралджа. Тенденциите, които се наблюдават  
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както през настоящата така и през предходната година според г-жа Чанкова са за значително 

намаляване на броя на безработните лица в цялата област. Сравнение тя направи с  началото 

на годината, когато област Ямбол е била на 14 място по ниво на безработица сред останалите 

области, то за предходния месец тя е на 12 място. За периода януари – юни 2017 г. нивото на 

безработица в областта е 8,2% сравнено с предходната година, когато процентът на 

безработица е бил 10,9%. Ако не се повишат заплатите, отливът на млади хора по всички 

професионални направления вероятно ще продължи. 

 

По точка 3 от дневния ред доклад относно нивото на безработица, търсенето на труд 

и  постъпилите на работа в общините Елхово и Болярово представи Татяна Дюлгерова - 

Директор на Дирекция „Бюро по труда”  – Елхово. Тя информира членовете, че за първото 

шестмесечие на 2017 г. броят на безработните намалява в сравнение със същия период на 

2016 г. Средномесечният брой на безработните, регистрирани в ДБТ Елхово е 1290 лица, с 

233 лица по-малко спрямо същия период на миналата година. През отчетния период 

заявените работни места в ДБТ Елхово са 445 и предлагането на заетост е по-силно, спрямо 

същия период на 2016 г. А започналите работа безработни са 401 лица. Увеличението е в 

резултат както на по-големия брой започнали работа на първичния пазар  - 308 лица, така и 

на по-големия брой започнали работа безработни по национални програми. Сравнени с 

предходното шестмесечие се отчита ръст в разкритите работни места на първичен пазар, 

ОПРЧР и спад на работните места по национални програми. За община Елхово равнището на 

безработица е 14,8 %, а за община Болярово – 18,8 %. От месец май има намаление, заради 

временната сезонна заетост, характерна за региона, в селското стопанство, строителството и 

туризма. Пълният текст на доклада е приложен към настоящия протокол (Приложение 2).  

 

По точка 4: Калина Казанджиева - Директор на ТСБ – Югоизток представи 

официални статистически данни за населението и демографските процеси в област Ямбол 

през периода 2011 – 2016 година.  Анализът на статистиката показва демографска криза, спад 

на инвестициите и намаляване на безработицата.  Населението на област Ямбол в края на 

2016 г. е 122 276 души или 1,7% от населението на страната, докладва г-жа Казанджиева. 

Директор на ТСБ – Югоизток информира също, че населението на областта за периода 2011-

2016 г. е намаляло в абсолютен размер с 7780 души. Към 31.12.2016 г. децата до 15 години в 

област Ямбол са 14,6% от общия брой от населението и в сравнение със страната са с 0,5% 

пункта повече, като по този показател областта се нарежда сред 13-те области, за които този 

дял е по-висок от средния за страната.  

 

По точка 5: Председателят на ОСТС Христо Колев покани представителите на 

синдикалните и работодателските организации да изложат своите становища относно 

социално-икономическто състояние на региона и проблемите на пазара на труда пред 

бизнеса. 

Първа в дискусията се включи Мария Маджарова -  Председател на СРС на КТ 

„Подкрепа“ Ямбол. Според нея основните регионални проблеми, които могат да бъдат 

идентифицирани са следните: разминаване между търсене и предлагане на работна сила, 

липса на мотивация на младите хора, нискоквалифицирани работни места, ниско заплащане 

на труда, сива икономика, липса на механизми за почасова работа и др. Усилията трябва да 

бъдат към насочени към осигуряване на адекватно обучение на младежите, атрактивно 

заплащане на младите хора, засилване на сътрудничеството между работодателите и 

училищата, засилване на диалога между работодатели и институции. Г-жа Маджарова 

направи предложение да бъде насрочено ново заседание на Областния съвет за тристранно 

сътрудничество до края на годината.  

Илияна Димитрова – Председател на РС на КНСБ Ямбол изрази своята тревога по 

отношение на демографското състояние и чувствителното намаляване на населението в 

областта. Тя призова Областният съвет за тристранно сътрудничество да вземе конкретни  
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мерки за справяне с негативните тенденции, които се наблюдават в развитието на региона. 

Основните искания на КНСБ са за справедливо заплащане на труда, заплата не по-ниска от 

1143 лева трябва да получава всеки от работещите родители в четиричленно домакинство, за 

да осигури нужните средства за месечната му издръжка. Г-жа Димитрова информира също 

така за друго основно искане на синдиката, да се  въведе минимална работна заплата от 700 

лева за хората, завършили висше образование и работещи по специалността си към бюджета 

за 2018 г. Конкретно за региона тя предложи да бъде изготвена индустриална карта, която да 

е в помощ на потенциалните инвеститори.  

 По точка 5 от дневния ред своето становище изложи Стойчо Стойчев – Председател 

на УС на ЯТПП. Г-н Стойчев предложи на вниманието на членовете специално подготвен 

доклад за социално-демографските тенднеции в България и Ямболска област (Приложение 

3). В своето изказване той акцентира върху изводите от своя доклад, дефинирайки основите 

проблеми на региона – демографската криза, корупцията, лоша структура на инвестициите, 

доминирането на инвестиции в сферата на търговията и слугите. Според него е необходимо 

държавата и общините да съдействат активно за създаването на индустриална зона в региона.   

 

По точка 6: Председателят на ОСТС припомни на членовете на съвета, че съгласно 

Правилника за организация и дейността на ОСТС- Ямбол зам.- председателят на Областния 

съвет за тристранно сътрудничество се избира на ротационен принцип от 1 година. В тази 

връзка той даде възможност на членовете на съвета да направят свои предложения за избор 

на заместник – председател на ОСТС Ямбол. Тъй като не постъпиха предложения от страна 

на членовете, г-н Колев предложи за зам.-председател на ОСТС Ямбол за период от 1 година 

да бъде избран Стойчо Стойчев - Председател на УС на ЯТПП. Предложението беше 

гласувано и прието с мнозинство от членовете на съвета.   

В края на заседанието членовете на ОСТС се обединиха около идеята за провеждане 

на ново заседание до края на годината, на което да разработят и обсъдят конкретни мерки и 

дейности, базирайки се на Националната стратегия за демографско развитие на населението 

но Република България /2012-2030г./. 

С това дневния ред беше изчерпан и Председателят на съвета Христо Колев закри 

заседанието.  

 

Приложения: 1. Основни изводи от социално-икономическия анализ за състоянието и  

    тенденциите в развитието на област Ямбол 

2. Информация  за  състоянието,  тенденциите  на  регистрираната        

безработица, търсенето на труд и постъпилите на работа чрез 

посредничеството на Дирекции „Бюро по труда” гр. Елхово за периода 

януари – юни 2017 г. 

     3. Социално-демографски тенденции в България и област Ямбол 

 

 

Председател на ОСТС 

Заместник областен управител:  /П/ 

         

Христо Колев 

    

 

       


