
 
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

Днес 24.11.2017 г. в заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана 

се проведе заседание на Областия съвет за тристранно сътрудничество в област 

Монтана. 

 

На заседанието участие взеха следните членове на ОСТС: 
 

1. Нина Петкова – председател и заместник областен управител на област 

Монтана; 

2. Инж. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана; 

3. Мария Лазарова – областен координатор на Конфедерация на независимите 

синдикати в България; 

4. Иван Александров – председател на Синдикален регионален съюз на 

конфедерация на труда „Подкрепа” /СРС на КТ „Подкрепа”/ - Монтана; 

5. Инж. Иван Сергисов – регионален представител на Асоциация на индустриалния 

капитал в България /АИК / Монтана; 

6. Инж. Славка Нончева – представител на Българска търговска промишлена 

палата / БТПП / Монтана; 

 

Представители на национално представени работодателски организации: 

7. Светлин Гогов – областен представител на Съюз за стопанска инициатива - 

Монтана; 

8. Мая Григорова – председател на управителния съвет на Стопанската камара – 

Монтана;  

 

Секретар: Биляна Борисова - старши експерт в дирекция АКРРДС в Областна 

администрация Монтана. 

 

Участие в заседанието взеха и: 

1. Любомир Петков – директор, РЗОК Монтана; 

2. Кирил Василев – главен експерт, РЗОК Монтана; 

3. Милен Младенов – главен експерт, РЗОК Монтана; 

4. Ана Първанова – главен експерт, РЗОК; 

5. Красимира Александрова – инспектор по приходите, НАП Монтана; 

6. Нели Дацова – директор на дирекция АККРДС на Областна администрация 

Монтана. 

 

 

Г-жа Нина Петкова откри заседанието на Областния съвет за тристранно 

сътрудничество, като благодари на всички присъстващи за участието. Пристъпи към 
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обявяването на дневния ред и предложение за вмъкване на нова точка към него, а 

именно: 

 

1. Предоставяне на електронни услуги с персонален идентификационен код от НАП- 

информация от представител на ТД на НАП – Велико Търново, офис Монтана; 

2. Достъп до Персонализираната информационна система на НЗОК – информация от 

представител на РЗОК – Монтана; 

3. Предложение за изменение на правилника за дейността на Областен съвет за 

тристранно сътрудничество в област Монтана; 

4. Нова – Определяне на представителите на работодателските организации за 

следващия ротационен период за 2018 г.; 

5. Разни. 

 

Председателят прикани членовете за гласуване за така предложения дневен ред. 

Гласували: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. Предложението се приема. 

 

Заседанието продължи по дневен ред. 

 

По точка 1. Думата бе дадена на г-жа Красимира Александрова – инспектор по 

приходите от НАП Монтана. Г-жа Александрова презентира какъв е реда за 

предоставяне на електронни услуги с персонален идентификационен код от НАП и за 

какво този ПИК – код може да послужи на гражданите. 

 

По точка 2. Думата бе дадена на г-н Милен Младенов, експерт в РЗОК Монтана. Г-н 

Младенов представи електронните услуги, които Здравната Каса предлага за 

гражданите. Разширено представени бяха Универсалния код за достъп /УКД/, проверка 

за личен лекар, проверка за анулирани здравно осигурителни книжки, услуги към 

договорни партньори и новото, което е и най-новата услуга, която от скоро е достъпна 

на сайта на НЗОК – онлайн консултации в реално време. 

 

 Г-жа Петкова благодари на г-н Любомир Петков за присъствието му. 

 

По точки 3 и 4. Г-жа Петкова обяви, че предложенията за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно 

сътрудничество в област Монтана, са свързани с разпоредбите на действащия  

Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество, 

издаден от Националния съвет за тристранно сътрудничество и са следните: 

1. Първата заложена промяна в правилника е, той да е разделен на Раздели: 

2. Предложение за ново допълнение в него е уточняването на ротационния принцип за 

участие с право на глас на представителите на Национално представените 

работодателски организации. 

С предложение по тази точка се включи г-жа Славка Нончева – „Като 

представител на Търговско-промишлената палата аз представлявам с изрични 

пълномощия предприемачи, които по никакъв начин не са ми разрешили да пре-

упълномощавам друга (конкурентна) Организация на работодатели. От една страна се 

казва, че всички национално представени организации имат право да участват, но 

практически да присъстваш и да гласуваш не е едно и също нещо и всъщност това е 

лесно решимо – ако общия брой гласове, с които разполагат всички, бъде изравнен. В 

този случай всички ще бъдат представени равноправно и отново ще има паритет’’. 

 Предложението на Председателя не бе прието. Единодушно се реши правилника 

да бъде допълнително разгледан. 
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По точка 5. Г-жа Петкова направи предложение произлизащо от интереса към нашия 

регион за износ на международни ниво на производство да бъде създаден регистър на 

фирмите в Област Монтана с обобщена информация колко са, с каква дейност се 

занимават, дали са активни или не, за което помоли за съдействие работодателските 

организации.  

 

С предложението в рамките на последната точка, дневния ред на заседанието бе 

изчерпан. Председателят на съвета благодари на присъстващите за взетото участие и 

закри заседанието. 

 

 

 

 

 

НИНА ПЕТКОВА  / П / 

Заместник областен управител на област Монтана и 

Председател на Областния съвет за тристранно сътрудничество 
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