
 

 

 

 
П Р О Т О К О Л 

 
№ 4/22.11.2012г. 

 

от заседание на  Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана 

 
 
 

         Днес, 22.11.2012 г., от 10,00 часа в заседателната зала на Областна администрация 
Монтана се проведе  заседание на  областния съвет за тристранно сътрудничество в област 

Монтана  /ОСТС/ като част от  информационен ден за популяризиране на схеми  за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  “На път” и “Ново работно място’’ по 
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, организиран съвместно от 
областна администрация Монтана и Агенция по заетостта – Монтана. Поради служебна 

командировка председателя г-жа Нина Петкова отсъстваше и  заседанието се 
председателства от заместник-председателя г-жа Мария Лазарова  - председател на РС на 
КНСБ Монтана.   
На заседанието присъстваха: 
 

1. Г-н Ивайло Петров - областен управител на област Монтана 

2. Инж. Иван Тодоров – член на съвета от страна на областна администрация Монтана 

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

4. Инж. Цвети Коновски –  председател  на УС на БСК  Монтана 

5. Г-жа Илияна Георгиева – експерт „Маркетинг” в сдружение „ТПП” Монтана, съгласно 
пълномощно с изх. №110/20.11.2012г. от председателя на ТПП Монтана г-н Ангел 
Ангелов 

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

7. Инж. Иван Александров – председател на СРС на КТ „Подкрепа” Монтана  
 
Заседанието откри г-н Ивайло Петров и поздрави още веднъж членовете. 

Г-жа Мария Лазарова предложи да се премине направи към т. 2 от дневния ред поради 

продължилия по-дълго информационен ден, а именно: 

- 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 01.01.2013 г. – 30.06.2013г. 

 

Г-жа Лазарова  предложи  на представителите на работодателските организации, присъстващи 

на заседанието да се разберат и предложат представител за заместник-председател на 

областния съвет за тристранно сътрудничество за предстоящия период 01.01.2013 г. – 

30.06.2013г. След кратки коментари между  инж. Иван Сергисов  – председател на БСЧП 

„Възраждане” – Монтана, г-жа Илияна Георгиева – представител на БТПП Монтана и  инж. 

Цвети Коновски -  председател  на УС на БСК  Монтана, се излъчи кандидатурата на инж. Иван 

Сергисов за заместник-председател.  Г-жа Лазарова призова да се гласува предложението, 

подложи се на гласуване и всички присъстващи гласуваха „за” единодушно за предложението  

с РЕШЕНИЕ № 1 от редовното заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество. 

 След което г-жа Лазарова благодари на присъстващите и закри заседанието. 

 

 

 

 

 



Заместник - председател на ОСТС:          Постоянни членове:   

1. инж. Иван Тодоров /п/ 

 

       /Мария Лазарова/      /п/                                2. инж.Цвети Коновски /п/ 

 

                                                                3. инж. Иван Сергисов /п/ 

 

                                                           4. Пламен Петров  - отсъства 

 

                                                                         5. Ангел Ангелов – г-жа Илияна 

Георгиева – упълномощен представител, съгласно пълномощно изх. 
№110/20.11.2012г. /п/ 

                                                                         6.  инж. Иван Александров  /п/                                                               


