
П Р О Т О К О Л

№ 5/05.12.2013г.

от заседание на  Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана

         Днес, 05.12.2013 г., от 14,00 часа в заседателната зала на Областна
администрация Монтана се проведе  заседание на  областния съвет за тристранно
сътрудничество в област Монтана  /ОСТС/ със следния дневен ред:

- Обсъждане на предложение от инж. Иван Александров -  председател на СРС на КТ
”Подкрепа” – Монтана относно необходимостта от създаване на Областен съвет по
условия на труд във връзка с чл. 43 от ЗЗБУТ;

- Обсъждане на предложение за промяна на чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията
и дейността  на Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана;

- 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 01.01.2014 г. – 30.06.2014г.

На заседанието присъстваха:

1. Г-н Милен Гечовски - 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 – регионален секретар на СРС на КТ „Подкрепа” Монтана,
съгласно пълномощно с изх.  №21/07.06.2012г.  от председателя на СРС на КТ
„Подкрепа” Монтана.

7. г-жа Латинка Арсенова –  упълномощен представител в ОСТС от председателя на
Сдружение „Стопанска камара” инж. Цвети Коновски

Срещата започна с приветствие за добре дошли от страна на  г-н Милен Гечовски,
който  благодари на членовете за присъствието,  представи се и помоли всеки от
присъстващите да се представи поименно.  Заседанието продължи с т.  1  от дневния ред –
обсъждане на  предложението на инж.  Иван Александров -   председател на СРС на КТ
”Подкрепа” – Монтана за създаване на Областен съвет по условия на труд във връзка с чл. 43
от ЗЗБУТ. Г-н Гечовски започна дискусията като направи коментара и цитира  разпоредбите
на чл.  3,  ал.  1,  където се определят функциите на ОСТС в т.  2  -   Съвета осъществява
консултации и по здравословните и безопасните условия на труд и с оглед оптимизиране на
работата на съвета,  както и  с цел избягване на възможността за припокриване на дейности
на области съвети и комисии, предложи да се използва възможността, която  предоставя чл.
13, ал 1 от Правилника за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно
сътрудничество в област Монтана, а именно -  да се създаде работна група, в която да влиза
по един представител от всяка от трите страни,  определен от членовете на ОСТС по
официалния ред.   Той продължи с предложението всеки от членовете да изпрати с писма
имената на свои представители, след което да се издаде заповед от Областен управител
Монтана, в която  официално да  се определи състава на работната група.

Думата взе инж. Александров и обясни, че след като е прегледал практиката, както и
сайтовете на отделни областни администрации е видял, че има създадени такива Съвети по
условия на труд със съответните правила за дейността им  и предложи, че е целесъобразно и
в област Монтана да се създаде такъв. Г-н Гечовски се включи като поясни, че една такава
работна група ще бъде работеща, а не фиктивна като даде за пример, че в момента членовете



на ОСТС са членове и на други съвети и комисии,  някои от които не толкова ефикасни и
смисълът е тази група е да е функционална затова е по-добър вариант да е работна група , не
поредният създаден съвет. Г-н Сергисов подкрепи като допълни, че е важно да се създаде
работеща структура, а не да се създава безцелно поредния съвет. Г-н Гечовски направи
предложение работната група да се събира на всеки два месеца, за да е работеща и да
обсъжда реални проблеми, защото като съвет би трябвало да се събира на всеки 6 месеца,
като се има предвид,  че повечето от членовете на ОСТС са членове и на други съвети и
комисии към областен управител Монтана в различни сфери и в тази връзка е безсмислено да
се създава този съвет. Г-н Иван Тодоров го допълни като каза, че така или иначе Областния
съвет за тристранно сътрудничество се събира рядко, създаването на подобен такъв съвет
вероятно ще повтори тази практика.

Инж. Александров цитира отново текста на чл. 43 от Закона за безопасни условия
на труд /ЗБУТ/  като поясни,  че в този член се регламентира дейността на съветите и не е
подходящо да бъдат работни групи и допълни, че и решенията ще имат по-голяма тежест, ако
се създаде съвет. Г-жа Нели Дацова – директор на дирекция АКРРДС в областна
администрация Монтана взе думата като каза съгласно,че чл. 43 регламентира и състава на
съвета,  а именно ”Регионалните (областните и общинските)  съвети по условия на труд се
състоят от представители на съществуващите регионални съюзи или организации на
представителните организации на работещите и на работодателите и от равен на тях брой
представители на областната администрация или на местните органи за самоуправление” и в
този смисъл припокрива състава на ОСТС,  така че е безсмислено да е отново комисия или
съвет, освен това допълни тя тристранния съвет разглежда по-широк кръг въпроси, докато
Съвета по безопасни условия на труд ще разглежда евентуално конкретни проблеми. Няма да
е проблем да се канят и представители на териториалните структури като експерти, без право
на глас.

Г-н Иван Сергисов се включи като каза, че ОСТС може да излъчи комисия, на което
г-н Александров отговори, че и  към един съвет по безопасни условия на труд също може  да
функционира комисия, г-жа Латинка Арсенова - представител на Сдружение „Стопанска
камара” добави, че съветите са  с по- голяма тежест.

Г-н Сергисов, както и г-н Иван Тодоров поставиха въпроса за това с какво ще
занимава новия съвет,  на което г-н  Александров отговори,  че новия съвет ще има доста
задачи като идеята е да се разглеждат нормативни документи, промените в Кодекса на труда,
касаещи условията на труд, особено проблемите сред младите хора в област Монтана по
отношение на условията на труд при започване на нова работа.

Г-н Гечовски постави въпроса за това да се реши кой ще е работещият модел, г-жа
Мария Лазарова от КНСБ Монтана изкоментира, че ако е съвет, ще се фиксират заседанията
например 3 пъти годишно, докато ако се приеме вариант за комисия или работна група, тя би
могла да заседава по-често.

Г-жа Арсенова предложи да се направи консултация с юристи кой би бил най-
добрият вариант, как законово  трябва да се конституира работата на такъв съвет или работна
група, за да може да се постъпи по компетентен начин, г-н Иван Александров я подкрепи като
каза, че е най-добре да се направи допитване до Съвета по условия на труд в София.

Дискусията продължи с коментари за това какви ще са правилата за работа на
такъв съвет или работна група, с каква честота ще са събиранията. Инж. Иван Александров се
включи като каза, че  важно е да се предостави възможността тази структура да има контрол
върху дейността на регионалните структури. Г-жа Лазарова се включи като каза, че самите
контролиращи органи нямат правомощия като даде за пример как тя разбира и уведомява
Инспекцията по труда - Монтана, че куриерските фирми в област Монтана ще работят през
всички празнични дни и в същото време ще отработват  на 14.12.2013г. и на 21.12.2013г. и те
не могат да повлияят на това, т.е в този смисъл Съветите нямат правомощията и не могат да
упражняват контрол. Тя направи също така коментар, че Съветите по условия на труд, както и
ОСТС в частност не могат да вземат такива решения за упражняване на контрол, биха могли
да предприемат инициативи, които също нямат задължителен характер.

Г-жа Дацова взе отново думата като каза, че новия Закон за регионалното развитие
предвижда създаването на комисии в различни сфери на регионалното развитие и е по-
подходящо да е комисия по условия на труд.  Тя продължи с това,  че след като се направят
промените и в Правилника към закона, ще отпаднат настоящите съвети и  ще се
трансформират в комисии като цитира настоящите Комисия по заетост към Областния съвет за
развитие, Комисия по социална политика и други.



Г-жа Арсенова се включи като отново направи предложението да се потърси
консултация с юристи за това как да се конституира тази структура по най-адекватен начин и
продължи с това, че е особено важно за областта, а и за района като цяло да се задържат
младите хора тук, да останат по родните си места, да имат привлекателна работа в Монтана,
да създават свои семейства и бъдеще тук.  Важно е да има инвестиции в създаването на
работни места и тогава този Съвет по условия на труд ще има работа.

 След което г-н Гечовски  представи пред присъстващите идеята за включването на
СЗР в Споразумението за партньорство, представи накратко какво е свършено досега в тази
посока, какви стъпки е предприела областна администрация Монтана за изготвяне на
документ, който представя идеите за проекти по различните оперативни програми за
следващия програмен период 2014-2020г. Заседанието продължи с коментари от
присъстващите за демографските проблеми в област Монтана, както и в областите Видин и
Враца,  за ниския процент на усвояване на евросредствата,  особено по линия на ОП
”Конкурентноспособност”. Беше направен извода, че е необходимо да се привлекат
инвестиции – местни и чуждестранни в района, за да се случат поставените цели за периода
2014-2020г.   След което г-н Милен Гечовски отново повдигна въпроса за това какво решение
ще се вземе по т. 1 от дневния ред, на което беше отговорено, че ще се създаде Съвет по
условия на труд към Областния съвет за тристранно сътрудничество,  гласува се и всички
присъстващи членове приеха предложението без възражения с РЕШЕНИЕ № 1 от редовното
заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество.

След което г-н Гечовски уточни, че очаква от членовете да определят с писма до областна
администрация официално своите представители в новия Съвет,  след което ще се издаде
заповед със състава на съвета, ще се обсъждат варианти за правила за работа, както и други
организационни въпроси, с което се изчерпаха коментарите по т. 1 от дневния ред.

Заседанието продължи с коментари по отношение на тежката демографска ситуация в
областта, лошата инфраструктура, липсата на инвестиции, констатирането на фактът, че
младите хора не се завръщат по родните места,  че вече дори не заминават и остават в
столицата или големите градове,  а напускат държавата,  което е много обезпокоително,
констатираха и се съгласиха всички членове.  Г-н Гечовски отново обясни,  че шансът на
област Монтана и на Северозападен район като цяло е да бъдат включени в Споразумението
за партньорство като целеви район за финансиране по различните опертивни програми. Той
обясни типовете проекти,  които се предвиждат –  целево финасиране с определени
бенефициенти, допълнителни точки за фирмите от района при участие в конкурентен подбор
или многофондово финансиране.  Дадоха се някои идеи за проекти,  чието реализиране ще
допринесе за развитието на областта като например – двулентов път за Видин, реализацията
на идеята за тунела под Петрохан, г-жа Арсенова даде за пример възможността област
Монтана да стане център за фирми с производствени звена, както е в Стара Загора. Инж. Иван
Сергисов допълни като каза, че трябва да има лоби за област Монтана, инж. Александров се
включи като каза,  че е грешка,  че е не се е реализирала идеята за филиал на Русенския
университет. Г-жа Дацова предложи като възможен вариант създаването на кампус за
следдипломна квалификация.

Г-н Гечовски продължи по т.  2 от дневния ред, а именно обсъждане на възможността за
промяна на чл. 8, ал. 2 от Правилника –  като обясни, че практиката показва, че не се свикват
повече от две заседания поради липса на теми и проблеми за обсъждане,  не се инициират
такива извънредни и поради това предложи промяната да бъде -  заседанията се свикват не
по-малко от веднъж на шест месеца,  т.е.  два пъти годишно,  с което всички членове се
съгласиха и предложението се прие с РЕШЕНИЕ № 2 от редовното заседание на Областния
съвет за тристранно сътрудничество.

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 01.01.2014 г. – 30.06.2014г.

Той припомни, че на последното заседание за заместник – председател на ОСТС е избрана
г-жа Мария Лазарова –  председател на РС на КНСБ -   Монтана и че според правилника на
сегашното заседание трябва да се избере за заместник -  председател представител на
работадателска организация.



Г-н Ангел Ангелов предложи за следващия период да бъде инж.  Сергисов – председател
на БСЧП”Възраждане”  -  Монтана,  гласува се и се прие с РЕШЕНИЕ № 3 от редовното
заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество.

С това заседанието приключи и г-н Гечовски пожела приятен ден и успех в бъдещата
работа на ОСТС.

Председател на ОСТС:   /п/                                 Постоянни членове:

1.инж. Иван Тодоров /п/

       /Милен Гечовски/                                         2. инж. Иван Сергисов /п/

      3. г-н Ангел Ангелов /п/

4. инж. Иван Александров /п/

      5. г-жа Мария Лазарова /п/


