
П Р О Т О К О Л

№ 6/23.12.2014г.

от заседание на  Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана

         Днес, 23.12.2013 г., от 10,30 часа в малката зала на Областна
администрация Монтана се проведе  заседание на  областния съвет за тристранно
сътрудничество в област Монтана  /ОСТС/ със следния дневен ред:

1. Представяне на информационна кампания на Комитета на старшите
инспектори по труда (SLIC) – предотвратяване на злополуки на
работното място в резултат на подхлъзване и спъване на едно ниво от
Дирекция „Инспекция по труда” – Монтана.

2. Обсъждане на състава на Областен съвет по условия на труд,  както и
на проект на Правилник за дейността на съвета.

3. Избор на заместник-председател на Областния съвет за тристранно
сътрудничество за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015г.

На заседанието присъстваха:

1. Г-жа Нина Петкова - заместник областен управител, член и председател на Областния
съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана

2. Инж.  Иван Тодоров – главен секретар на областна администрация Монтана и член на
ОСТС Монтана

3. Инж. Иван Сергисов  – председател на БСЧП „Възраждане” – Монтана

4. Ангел Ангелов – председател на ТПП Монтана

5. Г-жа Мария Лазарова – председател на РС на КНСБ Монтана

6. инж. Иван Александров – председател на СРС на КТ „Подкрепа” Монтана,

Срещата започна с приветствие за добре дошли от страна на  г-жа Нина Петкова,
която  благодари на членовете за присъствието и представи точките за обсъждане по дневния
ред.

След представянето на информационна кампания на Комитета на старшите
инспектори по труда (SLIC) – предотвратяване на злополуки на работното място в
резултат на подхлъзване и спъване на едно ниво от директора на „Инспекция по
труда” – Монтана  инж. Димитър Петров по т.1 от дневния ред, г-жа Нина Петкова предложи
да се премине към обсъждане на проекта на правилник за дейността на Областен съвет по
условия на труд. Инж. Иван Александров взе думата като постави въпроса за това
дали Областният съвет по условия на труд да остане съвет към Областния съвет за
тристранно сътрудничество или да бъде самостоятелен съвет, като спомена, че практиката
навсякъде показва, че този съвет е самостоятелен. Г-жа Петкова предложи да се гласува, в
резултат на което единодушно се прие с РЕШЕНИЕ № 1 на ОСТС Областният съвет по
условия на туд да стане самостоятелен съвет,  което да бъде отразено и в Правилника за
дейността на ОСТС.

Заседанието продължи с т.  3  от дневния ред -  избор на заместник-председател на
Областния съвет за тристранно сътрудничество, съгласно чл. 5, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на съвета за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015г. Г-жа Нина
Петкова предложи като се има предвид, че до този момент е бил инж. Сергисов – председател
на БСЧП”Възраждане”  –  Монтана за предстоящия период на ротационен принцип да бъде
представител на синдикална организация,  а иминно -  инж.  Иван Александров -  председател
на СРС на КТ „Подкрепа” Монтана. Предложението беше подложено на гласуване и прието с
РЕШЕНИЕ № 2 от редовното заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество.



Заседанието след това продължи  с някои общи коментари от заседанието като инж.
Димитър Петров, че е от особена важност обществото да е запознато с предотвартяването на
злополуки на работното място, тъй като стресът  е рисков фактор и влияе върху
работоспособността на работниците и служителите. По този повод инж.Сергисов направи
предложение на следващи заседания да се канят представители на медиите, за да се
популяризира дейността на институциите. Коментарите продължиха по посока на това, че е
добър вариант да се дават пресконференции за дейността на институциите, както и месечни
отчети, за да се представя дейността им, да се популяризират предприетите от тях
инициативи.

С това заседанието приключи и г-жа Петкова пожела приятен ден и весело посрещане на
предстоящите празници на членовете на двата съвета.

Председател на ОСТС:   /п/                                 Постоянни членове:

1.инж. Иван Тодоров /п/

       /Нина Петкова/                                             2. инж. Иван Сергисов /п/

      3. г-н Ангел Ангелов /п/

4. инж. Иван Александров /п/

      5. г-жа Мария Лазарова /п/


